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بغداد - وعد الشمري:
أمس  ســائرون،  قائمة  اتهمت 
بنقض  سياسية  كتالً  األربعاء، 
وعــود قطعتها عن منح رئيس 
مجلس الوزراء عادل عبد املهدي 
احلريــة فــي اختيــار كابينته 
الوزاريــة، مبينــة أن الضغوط 
أصبحت متزايدة عليه ال سيما 
األمنية،  باحلقائب  يعنى  ما  في 
وعــّدت تأخيــر التصويت على 
الــوزارات  إلكمال  املرشــحني 

الشاغرة "غير مبرر.
وقال النائب عن القائمة طلعت 
كرمي في حديــث إلى "الصباح 
زالت  إن "احلــوارات ما  اجلديد"، 
بشــان  الكتل  بني  مســتمرة 
حتفظنا  أن  املتبقيــة،  الوزارات 
لم  الذين  املرشــحني  على  باق 

يعرضوا للتصويت".
واضاف كــرمي، أن "اطرافا اخرى 
بذات  متمســكة  زالــت  مــا 
االســماء املعترض عليها، ومن 
ثم اصبحنا امام جبهتني االولى 
احملاصصة،  نهــج  مغادرة  تنوي 
واالخــرى متمســكة باآلليات 
السابقة في تقاسم الوزارات".

املهدي  أن "عبــد  إلى  وأشــار، 
كانــت له حرية اختيار قســم 
من اســماء وزارته بالنسبة ملن 

مت متريره في اجلولــة األولى مع 
البرنامج احلكومي".

"التمســك  أن  كــرمي،  وزاد 
باحملاصصة حاضر بقوة في هذه 
املرحلة"، متهما كتال سياسية 
وعودها  عــن  "تنصلت  بانهــا 
التــي قطعتها قبل تشــكيل 
احلكومــة عندما ذكــرت امام 
وسائل االعالم بأنها سوف متنح 
عبد املهدي احلريــة في اختيار 

كابينته".
ولفــت النائــب عن ســائرون، 
إلى ان "واقــع احلالي يظهر لنا 
تلك  متارسها  كبيرة  ضغوطات 
مجلس  رئيــس  بحــق  الكتل 
سلبياً  يؤثر  سوف  وهذا  الوزراء، 
في عمل احلكومة، واختيار بقية 
املرشحني للحقائب الشاغرة".

ويسترســل إن "املوضوع يجب 
بقدر  معينة  بأسماء  يرتبط  أال 
التفكير  بضــرورة  باألمر  تعلق 
بالكفاءة  تتمتع  بشــخصيات 
والنزاهــة فــي ادارة الــوزارات 
احلقائــب  الســيما  املتبقيــة 

االمنية منها".
إن  بالقــول،  كــرمي  وخلــص 
"ذلــك يأتــي لتنفيــذ فقرات 
البرنامــج احلكومــي املتعلقة 
الدولة،  بيــد  الســالح  بحصر 

وابعاد املؤسســات العسكرية 
عــن االحــزاب، وتعزيــز قدرات 
العراقية  التشكيالت املسلحة 

على مستويات العدة والعدد".
مــن جانبه، ذكــر النائب االخر 
أن  فهمي،  رائــد  عن ســائرون 

"تشــكيل احلكومــة يعد من 
ابرز القرارات الســيادية للعراق 
ويجــب أن يكــون بعيــداً عن 

أم  الداخلية  سواء  الضغوطات 
اخلارجية".

تتمة ص2

سائرون: الضغوط تتزايد على عبد المهدي 
والمحاصصة تحضر بقوة في ترشيحات الوزراء

كتل نقضت وعودها بمنحه حرية اختيار حكومته

ميسي، الهداف خمس مرات،
15سعيد بـ"بطولة أشد تنافسا" اإلقليم يطالب الواليات المتحدة باستثنائها 

2من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران

a

الصباح الجديد - متابعة:
استقال وزير الدفاع اإلسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان أمس، احتجاجا 
بـ "استســالم  على ما وصفه 
احلكومة  قبــول  بعد  لإلرهاب" 
إلنهــاء  هدنــة  اإلســرائيلية 
الفصائل  مع  القتال  من  يومني 

الفلسطينية في غزة.
وأدان ليبرمــان، زعيــم حــزب 
إطالق  وقف  بيتنا"،  "اســرائيل 
"استســالم  بأنه  ووصفه  النار 

لإلرهاب".
وفيمــا انتقــد ليبرمــان أيضا 
مساعي التوصل لهدنة طويلة 
األجل مع حماس، دعا إلى إجراء 
انتخابــات برملانيــة مبكرة في 

البالد.
وأوضح في ختام جلسة مغلقة 
"إســرائيل  حزبه  أعضــاء  مع 
القرار  اتخذ هــذا  أنــه  بيتنا"، 
بسبب خالفات مع رئيس الوزراء 

بنيامــني نتنياهــو، كان آخرها 
وقف إطــالق النار مع الفصائل 

الفلسطينية في قطاع غزة.
وإنهــا تكمن أيضا فــي إدخال 
15 مليــون دوالر إلى قطاع غزة 

لألمن،  كوزيــر  لرغبته  خالفــا 
رئيس  من  خطيــة  وبتعليمات 
ضد  كان  أنه  مضيفا  احلكومة، 

التريــث في إخــالء جتمع اخلان 
األحمر السكاني البدوي، ولكن 

نتنياهو أصر على عدم إخالئه.
ووصف ليبرمان قرار وقف إطالق 

النار بأنه "خضوع لإلرهاب".
عناصر  كافــة  ليبرمــان  ودعا 
االئتــالف حلكومــي احلالي إلى 
التنســيق فيما بينها لتحديد 
موعد انتخابــات مبكرة، يكون 
مقبول  ممكــن  موعــد  أقــرب 

للجميع.  
غير ان مصدرا في حزب الليكود 
علق علــى اســتقالة ليبرمان 
بأنه ال داعــي النتخابات مبكرة 
في هــذه اللحظة احلساســة 
خســارة  من  فبالرغم  أمنيــا، 
االئتــالف 5 مقاعــد فــي حال 
انسحاب "إسرائيل بيتنا" منه، 
سيحتفظ بأغلبية طفيفة في 

الكنيست احلالي.
والثالثاء  االثنــني  يومي  وخالل  

ثمانيــة  قتــل  املاضيــني، 
أشــخاص مع إطالق الفصائل 
صاروخــا   460 الفلســطينية 
القوات  وقصف  إسرائيل  صوب 

االسرائيلية 160 هدفا في غزة.
الفصائــل  وأصــدرت 
الفلســطينية، ومــن بينهــا 
حمــاس التي تديــر قطاع غزة، 
بيانا مشــتركا في وقت سابق 
مت  الــذي  االتفاق  فيــه  تعلــن 
التوصل إليه بوساطة مصرية، 
وقالــت حماس إنها ســتلتزم 
بوقف إطالق للنــار، إذا التزمت 

به اسرائيل.
األمني  الــوزراء  وقال مجلــس 
االســرائيلي املصغــر في بادئ 
األمــر إنــه ســيصدر أوامــره 
عملياته،  مبواصلــة  للجيــش 
ولكن ليبرمــان ووزيرا آخر أكدا 
قبول وقف إطــالق النار وأنهما 

رفضا تأييده.

تقريـر

ليبرمان يستقيل من وزارة الدفاع
بعد قبول وقف إطالق النار مع غزة

الفلسطينيون احتفلوا به وعّدوه انتصارا

بغداد ـ الصباح الجديد:
أكدت وزارة املوارد املائية مالحظة 
بالتراكيــز  واضــح  انخفــاض 
ملنطقة سيحان جنوب  امللحية 
مصب نهر الــكارون وهذا يعني 
أن األمطار الغزيرة التي سقطت 
الى  أدت  األخيــرة  األيــام  خالل 
قيام اجلانــب اإليراني بفتح نهر 
الكارون وتصريــف املياه مجدداً 

على شط العرب .
واوضحــت الوزارة في منشــور 
علــى موقعها اطلعــت عليه 
" الصبــاح اجلديــد" ان هــذه 

الف   26 أنخفضت من  التراكيز 
7 االف و600  الــى  باملليون  جزء 
باالنخفاض  وسيســتمر  حاليا 
في حالة االســتمرار بفتح نهر 
الــكارون وســيؤدي تباعــاً الى 
تراكيــز االمالح في  أنخفــاض 
منطقــة ابو اخلصيــب ومركز 
ان  ، علماً  محافظــة البصــرة 
بأطالق كميات  الوزارة مستمرة 
كافية في ميــاه نهر دجلة الى 
75م3/ثا  العرب جتــاوزت  شــط 
الفاصلة بني ميسان  في احلدود 

والبصرة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلنت وزارة الدفاع، أمس األربعاء، 
وضع خطة لتفادي الســيول في 
الطريــق الرابط بني منطقة 160 

والنخيب.
وقالــت الــوزارة في بيــان تلقت 
"الصباح اجلديد" نسخة منه، إن 
" ابطال فرقة املشاة األولى بقيادة 
وتوجيــه من قائــد الفرقة اللواء 

الركن ستار جبار كاظم، واملتمثلة 
بامرية الهندسة العسكرية ومن 
خــالل اجلهد الهندســي نتيجة 
لهطول األمطار الغزيرة والسيول 
والتــي أدت إلــى إحــداث أضرار 
بطريق املواصالت التي تســلكها 
وضع  العســكرية،  القطعــات 

خطة لتفادي السيول".
تتمة ص2

"الدفاع" تضع خطة لتفادي 
السيول في الطريق الرابط
بين منطقة 160 والنخيب

بغداد– الصباح الجديد
قــّررت احملكمة االحتاديــة العليا، 
بعدم  الطعــن  دعــوى  تأجيــل 
إقليــم  اســتخراج  دســتورية 
أراضيه  النفط مــن  كردســتان 
وتصديــره مباشــرة وذلــك إلى 

التاسع من الشهر املقبل.
الرســمي  املتحــدث  وقــال 
للمحكمة إياس الســاموك في 
اجلديد"  "الصبــاح  تلقــت  بيان 
نسخة منه، إن "احملكمة االحتادية 
العليا عقدت جلســتها برئاسة 

القاضــي مدحت احملمود وحضور 
القضاة األعضــاء كافة، ونظرت 
دعــوى الطعن بعدم دســتورية 
استخراج اقليم كردستان النفط 

من أراضيه وتصديره مباشرة". 
وأضاف ان "جلسة احملكمة كانت 
مخصصــة للنظــر فــي تقرير 
"احملكمة  ان  الى  مشيرا  اخلبراء"، 
الحظــت ان اخلبراء لــم يقدموا 
تقريرا موحدا مبا توصلوا اليه وإمنا 

قدم كل منهم رأيا مختلفا". 
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بغداد ـ الصباح الجديد:
النجدة  اعلنت مديرية شــرطة 
امس االربعاء، املباشــرة بحملة 
كبرى على حجز الدراجات النارية 

غير املرخصة في بغداد.
تلقت  للمديريــة  بيــان  وذكــر 
الصباح اجلديد نســخة منه، ان 
” شــرطة النجدة وباالشــتراك 
االمنية  القــوات  جميــع  مــع 
باشرت بحملة كبرى على حجز 
الناريــة غير املرخصة  الدراجات 
وحجزها مــع افرادها في عموم 

العاصمة بغداد”.

وأضــاف البيــان: ” مت حجز عدد 
اتخاذ  وسيتم  االن  الدراجات  من 
كل  بحــق  قانونيــة  اجــراءات 
اصحاب الدراجات غير املرخصة”.
يذكر في هذا الصدد ان اصحاب 
الســيارات اخلاصــة وســائقي 
وسائل النقل باألجرة في الطرق 
العامة واملــارة من املواطنني في 
الشــوارع الفرعية، باتوا يعانون 
وبنحــو كبيــر من تزايــد اعداد 
الصغير  بنوعيها  الدراجات  هذه 
الذيــن  وباســتهتار  والكبيــر، 

يقودونها بأرواح الناس

المحكمة االتحادية ترجئ البت 
في دعوى تصدير نفط اإلقليم إلى 

الشهر المقبل

حملة كبرى لحجز الدراجات غير 
المرخصة تتوالها القوات االمنية

احللبوسي وعبد املهدي

بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن ثالثة مســؤولني مطلعني 
على محادثات أربيل- بغداد جلريدة 
أن  البريطانية  تاميز(  )فاينانشيل 
تصدير  استئناف  بشأن  احملادثات 
نفط كركوك قد بدأت منذ العام 
املاضي لكنها شهدت أكبر تقدم 

لها في األسابيع األخيرة.
وأشار أحد هؤالء إلى أن "حكومة 

مطلع  توصلت  كردستان  إقليم 
العام إلى اتفاق مع رئيس الوزراء 
العبــادي، لكن  الســابق، حيدر 

االتفاق لم يكتمل".
وأعلن رئيــس جلنة النفط والغاز 
في مجلــس محافظة كركوك، 
أحمــد العســكري: "بعــد 16 
كركوك  نفط  كان  األول،  تشرين 
يصــدر إلــى إيــران بواســطة 

الصهاريج، لكن ذلك توقف منذ 
أسبوعني، وقد بدأت احملادثات مع 
بغداد لتصدير نفط كركوك إلى 
مينــاء جيهان عبــر أنبوب نفط 

إقليم كردستان".
وقــال اثنــان مــن املســؤولني 
للجريــدة البريطانية إن احملادثات 
لــم تنته بعــد وقد متتــد، لكن 
املصادر الثالثــة متفقة على أن 

االتفــاق هو النتيجــة املتوقعة 
الوحيدة للمحادثات بني حكومة 
اإلقليــم واحلكومــة االحتاديــة، 
وإلــى جانب التأكيــد على هذا، 
"العراق  أن  إلى  العسكري  يشير 
حريص علــى التوصل إلى اتفاق 
مــع حكومة إقليم كردســتان 
الستئناف تصدير نفط كركوك".
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بغداد - الصباح الجديد:
أوردت هيئــة النزاهــة في بيان 
واطلعت  األربعاء  أمس  أصدرته 
عليــه الصبــاح اجلديــد، انها 
متكنــت مــن إعــادة ملكيَّــة 
ُمتميٍِّز مبدينة  عقارٍ في موقــٍع 

الدولة،  ملكيَّة  إلى  الكاظميَّة 
بالتعــاون مع مكتــب املُفتِّش 

العامِّ في أمانة بغداد. 
وقالــت الهيئة فــي البيان ان 
"متابعاتها املُســتمرَّة أسفرت 
عن إصدار محكمة اســتئناف 

اديــة قراراً  بغــداد- الكرخ االحتِّ
البالغة  بإعادة ملكيَّــة العقار 
مساحته )642/12م2( من زوجة 
احلكومة  فــي  كبيٍر  مســؤوٍل 
تســجيله  وإعادة  الســابقة، 
باملساحة  بغداد  أمانة  باســم 

نفســها، وإبطــال القيد الذي 
زوجة  باســم  مبوجبه  َل  ُســجِّ
املســؤول والقيــود الالحقــة 
"القــرار  أنَّ  ُمبيِّنــًة  كافــة"، 
القطعيَّة  الدرجــة  اكتســب 

بتصديقه متييزاً".

واضافــت ان "التحرِّيــات التي 
أجرتهــا الهيئة قــادت إلى أنَّ 
العقــار قــد متَّ بيعــه من قبل 
املســؤول إلــى زوجتــه خالفاً 
املُتمثِّلة  القانونيَّــة  للضوابط 
مبقتضيــات قانون بيــع وإيجار 

أمــوال الدولة رقم 32 لســنة 
1986، وبــدون إجــراء املزايــدة 

العلنيَّة".
ولم تشر الهيئة الى اسم هذا 
املسؤول او زوجته، وما اذا كانت 
اتخذت بحقه إجراءات قضائية. 

الصباح الجديدـ  وكاالت: 
قالــت ثالثة مصــادر مطلعة 
إن أوبك وشــركاءها يناقشون 
مقترحا خلفــض إنتاج النفط 
مبا يصل إلى 1.4 مليون برميل 
يوميا فــي 2019 وذلك لتفادي 
تخمــة معروض قــد تُضعف 

األسعار.
وتخوفا من تراجع في أســعار 
اإلمــدادات،  وزيــادة  النفــط 

البلــدان  تتحــدث منظمــة 
عن  مجددا  للبتــرول  املصدرة 
خفض اإلنتاج بعد أشهر فقط 
من زيادته. وجتتمع املنظمة في 
الســادس من ديسمبر كانون 
األول للبت في سياسة اإلنتاج 

للعام 2019.
وقالــت املصــادر إن خفــض 
 1.4 إلــى  يصل  مبــا  املعروض 
مليون برميــل يوميا كان أحد 

اخليــارات التي ناقشــها وزراء 
طاقة الســعودية وروسيا غير 
أخرى  ودول  أوبــك  العضو في 
يوم  أبوظبي  في  اجتماع  خالل 

األحد.
وقــال أحد املصادر مشــترطا 
ألن  هويتــه  كشــف  عــدم 
احملادثــات ســرية ”أعتقــد أن 
خفضا قدره 1.4 مليون برميل 
أكثر  يوميا ســيكون معقوال 

من خفـــض أكبر من ذلـك أو 
أقـل".

وأضافت املصادر أنه ســيكون 
إيران  إشــراك  الضــروري  من 
أوبك وروسيا في اخلطة  عضو 
اجلديدة. وقــال أحد املصادر إن 
إيــران ال تريد هدفــا إلنتاجها 
ضمن اتفاق جديد نظرا لتراجع 
صادراتهــا جــراء العقوبــات 

األمريكية.

محادثات استئناف تصدير نفط كركوك
بين بغداد وأربيل تصل مراحل متقدمة

لتفادي تخمة المعروض.. أوبك تناقش
خفض إنتاج النفط إلى 1.4 مليون برميل يوميًا

انخفاض التراكيز الملحية
في شط العرب جّراء األمطار 

وفتح نهر الكارون

وزير الدفاع اإلسرائيلي أفيغدور ليبرمان

النزاهة تعيد عقارا الى الدولة باعه مسؤول كبير لزوجته خالفا للقانون

باتت أقرب الى االتفاق النهائي

قرطاج يحتفي بقيم التسامح وحب الحياة

الفنان المسرحي عبد االمير شمخي: أعمالي قابله للتأويل

الفن التشكيلي في أغلفة الكتب..اول ما تقع عليه العين

الفنون حكاية ليس لها نهاية



السليمانيةـ  الصباح الجديد 
ـ عباس كاريزي: 

كردســتان  اقليم  حكومة  طالبت 
باعفائها من تطبيق العقوبات التي 
فرضتها الواليات املتحدة االميركية 

على ايران.
وقــال املتحدث الرســمي باســم 
حكومة اقليم كردســتان ســفني 
دزيي في تصريح للصباح اجلديد، ان 
حكومة االقليم ملتزمة بالعقوبات 
التزام  ايران في اطار  املفروضة على 
العراق بهذا العقوبــات، واضاف ان 
يتم  بــان  ترغب  االقليم  حكومــة 
اســتثنائها ولو جزئيا مــن االلتزام 
بهذا العقوبات، التي اشــار الى انه 
ســيكون لها تأثيرات سلبية على 
العــراق واقليــم كردســتان بنحو 

خاص.
وحول نفط كركــوك والتوصل الى 
اتفــاق مع احلكومــة االحتادية على 
اليــات جديدة العــادة تصديره عبر 
انبوب نفط اقليم كردســتان، اكد 
دزيي ان الطرفني قريبان من التوصل 
الى اتفــاق كي يتم تصدير الفائض 
من نفط كركــوك عبر انبوب نفط 
اقليم كردســتان الى ميناء جيهان 
التركي، واردف ان احلكومة االحتادية 
رحبت بهــذا املقترح وهــي تدرس 
االجــراءات املطلوبــة الدخاله حيز 
التنفيــذ، مؤكدا ان عــودة تصدير 
النفــط مــن محافظــة كركوك 
يضمن ارتفاع نسب التصدير وزيادة 
االيرادات املالية للحكومة االحتادية.

وكان رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، 
قد كشــف امس االول الثالثاء عن 
وجود تطــورات إيجابيــة حلل أزمة 
تصديــر النفط بني أربيــل وبغداد، 
مشــيراً الى وجود عالقات ايجابية 

مع حكومة إقليم كردستان.
واضاف عبــد املهدي خــالل املؤمتر 
الصحفــي االســبوعي، ان اللجنة 
التــي شــكلت لكي تذهــب الى 
مجلــس النــواب وبحــث موضوع 

املوازنــة كان بهــا ممثلــون من كل 
احملافظــات ومبا فيهــا اإلقليم، وان 
موضــوع حلبجــة واعــادة العمل 
مــع اإلقليم هو أمــر كان مطروحاً 
اآلن  ونحن  الســابقة  احلكومة  من 
نواصل هذا االمــر ونحاول ان نصل 
الــى الصياغــات الصحيحة وبناء 
عالقات ايجابيــة بني الطرفني، ألنه 
الشعب  به مصلحة لكل  سيكون 
العراقي وهــذا االمــر نتطلع إليه 
ونتابعه بشــكل كامل«. بدوره قال 
عضــو اللجنة املاليــة في مجلس 
النواب العراقي عن االحتاد االسالمي 

جمال كوجر، ان الكرد قد يستغنون 
عن النســب في موازنة عام 2019 
باملطالبة مبنحهم10 مليارات دوالر، 
وهو ما اكد انــه يتطلب فتح حوار 
سياسي مع االحزاب العراقية، وان ال 
ينحصر بني اعضاء مجلس النواب.     
واضــاف كوجر في تصريــح ملوقع 
روداو، ان الكتل الكردستانية تخلت 
عن مطالبتها بزيادة نسبة ال 12% 
وهي  املوازنة  فــي  للكرد  اخملصصة 
تطالب مبنــح االقليــم مبلغاً من 

املوازنة االحتادية.  
ودعــا كوجر املســؤولني في اقليم 

كردســتان الى حســم امرهم من 
اتفاق حول  الى  التوصل  الرغبة في 
امليزانية مع بغــداد ام ال، واردف »اذا 
فعليهم  اســتعداد  لديهــم  كان 
ارســال وفد عال املستوى للتفاهم 
مع بغداد فضال عــن املوافقة على 
تسليم نفط االقليم والكشف عن 

وارداته بكل شفافية«.
وكانت حصة اقليم كردســتان من 
باملئة،   17 تبلــغ  االحتادية  املوازنــة 
اال ان مجلس النــواب العراقي قام 
بتخفيض هذه النســبة الى 12,67 
باملئــة بطلب مــن رئيس الــوزراء 

ردا على  العبــادي،  الســابق حيدر 
قيام االقليم باجراء االستفتاء على 
استقالل كردستان في 25 من ايلول 

عام 2017.  
بدورها نفت عضو اللجنة القانونية 
في مجلس النواب املاس فاضل في 
تصريح للصباح اجلديد وجود اتفاق 
بني الكتل الكردستانية في مجلس 
بعشــرة  املطالبة  علــى  النــواب 
مليارات دوالر مــن املوازنة االحتادية 
كحصة حلكومــة االقليم، بدال عن 

نسبة ال 12 او ال 17 باملئة.
واضافت فاضــل، ان مجلس النواب 

بــدأ مناقشــاته لتعديل  العراقي 
ايجابية  اجواء  املوازنة وهناك  قانون 

وتفهم ملطالب الكرد فيه. 
وقالــت ان مطالب املكــون الكردي 
تتلخص برفــع حصة االقليم فيها 
وتخصيص ميزانية حملافظة حلبجة 
وادراج رواتــب قوات البيشــمركة، 
اضافــة الــى تخصيــص ميزانية 
لتنفيــذ املادة 140 وحســم ملف 
تصدير النفط والغاز، مشيرة الى ان 
هذه من اهــم النقاط التي يطالب 
املكون الكــردي بتعديلها في قانون 

املوازنة. 

بغداد ـ الصباح الجديد:

العام  باالمــني  العراق ممثــال  شــارك 
للتربية  العراقيــة  الوطنيــة  للجنة 
والثقافة والعلوم الدكتور كرمي الوائلي 
في اجتمــاع االمنــاء العامني للجان 
اقامته  والــذي  لاليســيكو  الوطنية 
املنظمة االســالمية للتربية والعلوم 
والثقافــة  )االيســيكو ( بالتعاون مع 
اللجنة الوطنيــة االيرانية في مدينة 
شــيراز حتت شــعار ) تعزيز الشبكة 
العلمية االسالمية وجودة البحوث في 

الدول االعضاء في االيسيكو ( .
وقال االمــني العام للجنــة الوطنية 
العراقية ان ورقة العمل تناولت كلمات 
ترحيبية لرئيس مركز االستشــهادات 
، وكلمة  العلمية للعالم االســالمي 
وزيــر التربية االيرانــي / رئيس اللجنة 
الوطنيــة االيرانيــة لاليسيســكو ، 
وكلمــة ممثــل املنظمة االســالمية 
 ، للتربية والعلوم والثقافة ايســيكو 
للتعليم  التعاوني  اجلهــد  وتقرير عن 
الريادي والتسويق / توطيد الروابط بني 
املؤسسات االكادميية وقطاع الصناعة 
، وتقرير عن مرصد العالم االســالمي 
للعلوم التكنولوجيا واالبتكار ، وتقرير 
الشــبكة االســالمية للبحث  عــن 

والتعليم ودورها في تعزيز الشــراكات 
بني الدول االعضاء في البحث العلمي 
، وتقرير عن مؤشــرات االداء الرئيسة 
االسالمية  الدول  في  العالي  للتعليم 
، وتقرير عــن رئيس مركــز ISC حول 
عرض موجز عن مركز االستشــهادات 
ونظرة  االســالمي  للعالم  العلميــة 
عامة عن اثــره على معاجلات التعليم 
العالي والبحث العمل والتكنولوجيا ، 
وتقرير رئيس مركز ISC حول الوضعية 
احلالية للعلــوم في جامعات منظمة 
التعاون االســالمي واالســتراتيجيات 
لتعزيز مراكزها فــي االنظمة العامة 
فــي مركــز  املعتمــدة  للتصنيــف 
االستشهادات العلمية ، وتقرير مركز 
ISC حول الوضعيــة احلالية للعلماء 
الباحثني في منطقة منظمة التعاون 
تعزيــز  واســتراتيجيات  االســالمي 
مكانتهم فــي قواعد بيانــات املركز 

وإدراجهم ضمن كبار الباحثني .
كما تناولت ورقــة العمل عرض تقرير 
مركز ISC حول امكانات املركز لتعزيز 
التعاون والتنســيق مــع دول منظمة 
 ISC التعاون االســالمي ، وعرض تقرير
حــول الوضعيــة احلاليــة للمجالت 
التعــاون  منظمــة  فــي  العلميــة 
االسالمي واســتراجتيات حتسني اثرها 
في قاعدة بيانات املركز وعلى املستوى 

العاملي .  
وأضــاف الوائلــي ان جلســة العمل 
االولــى للمؤمتــر تضمنــت تقرير عن 
التعاون املشــترك بني الدول االعضاء 
في منظمــة التعاون االســالمي في 
االعمال  ريادة  وتعليم  التسويق  مجال 

، ومت تنــاول هــذا املوضوع مــن زوايا 
متعددة ، وقمنا بالتوقف عند تصورات 
ذات الطبيعيــة املنهجية التي تصل 
بتطويــر املناهج ألنها تشــتمل على  
حتديد حاجات الطالب وســوق العمل 
ومحاولة  التعليمية  املؤسســات  في 

االعتماد على املناهج العاملية الرصينة 
والتي تســاعدنا في الوصول ألهداف 
ايجابية مثمرة ومحاولة ان تكون هذه 
اجلديدة موائمــة لطبيعية  املناهــج 
الواقــع ، وال ميكن ان يتــم ذلك إال من 
خالل التعاون مــع اجلامعات الرصينة 

للدول االعضاء في املنظمة االسالمية 
الى وجوب تشكيل فرق  ولذلك دعوت 
الى عقد  بحثية مشــتركة اضافــة 
مؤمترات واملشــاركة في دورات تدريبية 
والتوأمة بني االقسام العلمية اخملتلفة 
، ونحن ال نســتطيع ان نحقق  ســوق 
العمل بشــكلها االيجابي إال بتفعيل 
اجلانــب التطبيقي اذ تكــون اجلوانب 
مع  متفاعلة  واملنهجيــة  التعليمية 
ســوق العمل ، كمــا يقتضي العمل 
بشــكل ايجابــي الــى زيادة نســبة 
الساعات التدريسية العلمية وتدريب 
التطبيقي  اجلانب  على  التدريســيني 
، والبد من دعم ذلك على مســتويات 
متعــددة يعــد اجلانب املالــي اكثرها 
اهمية وضرورة تسويق املنتج العلمي 
كما دعونا الى فتــح فروع للجامعات 

العاملي في العراق .
وتابــع الوائــي انه مت تنــاول تقرير عن 
املرصــد العالــم االســالمي للعلوم 
املؤمتر  ونوقش  واالبتكار  والتكنولوجيا 
من زاويا عــدة وكان للعــراق دوراً في 
هذا اجملــال اذ اســهمت بطرح بعض 
التصــورات االيجابيــة فــي مجــال 
العلوم  في مجال  لاليســيكو  مرصد 
والتكنولوجيا واالبتكار على مستويات 
مختلفة ، كما دعوت الى ان يســهم 
العــراق بشــكل ايجابــي وفاعل عل 

واملستوى  ناحية  النظري من  املستوى 
التطبيقي من ناحية اخرى ، وأشــرت 
في هــذا الســياق الــى ان اجلامعات 
العراقية ميكنها ان تســهم في دعم 
ورفد هــذا املرصد االســالمي للعلوم 

والتكنولوجيا واالبتكار .
واردف الوائلي ان جلسة العمل الثانية 
ناقشــت موضوعني اولها » تقرير عن 
الشبكة االسالمية للبحث والتعليم 
ودورها في تعزيز الشــراكات ين الدول 
االعضاء في البحث العلمي ، والثانية 
الرئيســة  االداء  تقرير عن مؤشــرات 
االسالمية  الدول  في  العالي  للتعليم 
، ودعوت الى ضرورة حتسن اداء التعليم 
مختلفة  متعــددة  مســتويات  على 
، وكمــا مت التطرق الى ضمــان اجلودة 
والقياس والتقومي وال ميكن ان نعمد الى 
ضمان اجلودة اال بوجود معايير معينه 
نعتمدهــا ، اشــرنا الــى ان تصنيف 
اجلامعات يتم وفق معايير عاملية ومن 
ثم لم تأخذ اجلامعات العربية نصيبها 
حقها من العمل ولكنــي في الوقت 
نفســه اشــرت الى ان وزارة التعليم 
العالي والبحــث العلمي العراقية قد 
دعت الى ندوة للجامعات العربية في 
بغداد حــوا تصنيف اجلامعات العربية 
وفــق معايير تنســجم مــع كبيعة 

واقعنا وتطورنا العلمي والتطبيقي .

شؤون عراقية

حكومة اإلقليم تطالب الواليات المتحدة باستثنائها
من تطبيق العقوبات المفروضة على إيران

أكدت االلتزام بتنفيذها ضمن إطار الدولة العراقية  

بعيدا عــن املهاترات واملســاجالت.. ومع 
احتــرام خيــار الصحفي الى ايــة نقابة 
ينتســب، اقول، حان الوقــت لنقبل في 
ساحتنا اكثر من نقابة واحدة للصحفيني، 
ال نقابــة واحدة.. واعتقد ان هذا كان خيار 
كوكبة من صحفيني مهنيني لتأســيس 
»النقابــة الوطنيــة للصحفيــني« قبل 
ما يزيد على ســت ســنوات، وذلك جنبا 
الــى جنب مع نقابات واحتــادات وجتمعات 
لالعالميــني والعاملــني فــي مجــاالت 

الصحافة.
مرة-قبل نحو ثالث سنوات- سألني صديق 
صحفي من حــزب الدعوة »كيف لكم ان 
تشــكلوا نقابة مــن دون اجــازة قانونية 
وتريدوننا ان ننتســب لهــا؟ اجبته، على 
الفــور: وكيف حلزبكــم ان يحكم العراق 
8 ســنوات من دون اجازة رسمية، وقبل ان 

يصدر قانون االحزاب؟ . 
والســؤال التفصيلــي اآلخــر هو كيف 
الحــزاب زاد عددها على املائة ان تنشــط 
وتفتــح مكاتــب لهــا في عــرض البالد 
وطولهــا قبل ان جتاز من القانون، بل وقبل 
ان يصدر القانون الذي ينظم عمل االحزاب 

بسنوات طويلة.
 اقول بهذا الصدد: 

ان املادة 22 )ثالثا( من الدســتور تؤكد ما 
يلي: »تكفل الدولة حق تأسيس النقابات 
واالحتــادات املهنية، او االنضمــام اليها.. 
وينضــم ذلك بقانــون ».. واضيُف ان هذا 
النقابة  الذي ســيتناول موضوع  القانون 
لم يصدر حتى اآلن، وما يزال مشروعا قيد 
املناقشة. ونعمل على ان يتضمن احترام 
التعددية النقابية ، وانهاء ما فرضه نظام 
احلــزب الواحد بعبارة »املمثل الشــرعي« 
للصحفيــني او العمال .. الــخ والنقابة 
شــاركت في جلســات برملانية ملناقشة 
املشــروع وجميع املشــاريع التي تناولت 
موضوع احلريات وحقوق الصحفيني حالها 

حال بقية اجلهات ذات العالقة. 
وهناك وثيقة اقرتها احلكومة الســابقة 
)هي اعالن من اجلامعــة العربية( بوجوب 
التعدديــة النقابية للعاملــني في اجملال 
االعالمــي وذلــك فــي 1 متوز مــن هذا 
العــام بكتاب »مكتب االعــالم واالتصال 
الى كل  واملوجه   23053 رقــم  احلكومي« 
من شبكة االعالم العراقي وهيئة االعالم 
واالتصــاالت، ويتوزع االعالن املشــار اليه، 
على 16 مبدءاً )بابا( وفي ما يتضمنه، في 

املبدأ العاشر)ب( ما يلي: 
اختيــار  »..ويحــق للصحفيــني حريــة 
االحتاد والنقابــة أو اجلمعية التي يرغبون 
باالنضمــام اليهــا، وال يجــوز ان يفرض 
عليهــم االنضمام الــى احتــاد او نقابة 

بعينها..« 
 **********

رالف امرسون: 
»العالم يفســح الطريق الى املرء الذي 

يعرف الى اين يسير«

قضايا نقابية.. صحفية )1(

نقابة واحدة.. أكثر 
من نقابة واحدة

العراق يشارك في مؤتمر األمناء العامين للجان الوطنية لمنظمة »االيسيكو«
تقـرير

 املتحدث الرسمي باسم حكومة اقليم كردستان سفني دزيي

كانت حصة اقليم 
كردستان من الموازنة 
االتحادية تبلغ 17 
بالمئة، اال ان مجلس 
النواب العراقي 
قام بتخفيض هذه 
النسبة الى 12,67 
بالمئة بطلب من 
رئيس الوزراء السابق 
حيدر العبادي، ردا 
على قيام االقليم 
باجراء االستفتاء على 
استقالل كردستان 
في 25 من ايلول عام 
  .2017
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 مؤمتر االمناء العامني للجان الوطنية ملنظمة »االيسيكو«

سائرون: الضغوط تتزايد على 
عبد املهدي واحملاصصة حتضر 

بقوة في ترشيحات الوزراء
وأضــاف فهمي، فــي تصريح إلى 
»الصبــاح اجلديــد«، أن »الكتــل 
السياســية العراقيــة يجــب ان 
تتحــرك مبســؤولية عاليــة ومن 
منطلــق املصلحــة الوطنية من 
اجل دعم عبد املهدي في كابينته 
الوزارية بعيداً عن املصالح احلزبية«.

ويرى، أن »االزمــة املتعلقة باختيار 
بقيــة املرشــحني جــاءت نتيجة 
ومحاولة  مبرشــحني  كتل  تشبث 

فرضهم عنوة على عبد املهدي«.
ويجــد فهمــي ايضــاً، أن »تأخير 
التصويت على بقية املرشحني لم 
يكن مبرراً، وعلى اجلميع مسؤولية 
مغادرة نهج احملاصصة الذي اوصلنا 

لهذه الدوامة«.
وأورد، ان االسماء التي يتم االصرار 
عليهــا توجــد حولها مؤشــرات 
تتعلق بالنزاهة والشمول بإجراءات 
هيئــة املســاءلة والعدالة وتهم 

جنائية«.
ومضــى فهمي، إلى أن »البلد امام 
حتديات كبيرة جــداً، وأن العراقيني 
يعولون على احلكومة احلالية كثيراً 
في تقدمي اخلدمات وجتاوز املشكالت 

السابقة«.
يشار إلى أن ثمانية وزارات ما زالت 
عــادل عبد  شــاغرة في حكومة 
املهدي؛ بســبب عدم التوافق على 
مرشحني لها في مقدمتها وزارتي 

الداخلية والدفاع.

»الدفاع« تضع خطة لتفادي 
السيول في الطريق الرابط
بني منطقة 160 والنخيب

وأضافــت ان »ذلك مــن خالل فتح 
قناطر املشــاة على طــول طريق 
الرابــط بني منطقــة ١٦٠ وقضاء 
مطمورة  كانــت  والتي  النخيــب 
نتيجة للسيول السابقة والكثبان 
السواتر  وانشاء  املتحركة  الرملية 
ملنع  الطريــق  مبحــاذاة  الترابيــة 
السيول من إحداث اضرار بالطريق 

مرة أخرى«.

احملكمة االحتادية ترجئ البت في 
دعوى تصدير نفط اإلقليم إلى 

الشهر املقبل
وأشار الســاموك الى، ان »احملكمة 
أجلــت املرافعة إلى التاســع من 
اخلبراء  لتمكني  املقبل  األول  كانون 
من اجناز مهمتهم مجتمعني على 
ان يقدموا تقريــراً موحداً قبل 10 

أيام من موعد اجللسة املقبلة.

محادثات استئناف تصدير نفط 
كركوك بني بغداد وأربيل تصل 

مراحل متقدمة
ونقلــت شــبكة رووداو اإلعالمية، 
تأكيــد احمللــل واملراقب ألســواق 
النفــط، حمزة اجلواهــري، على أن 
من الضروري التوصــل إلى »اتفاق 
الكردي  »الطــرف  ألن  سياســي« 
وضع شروطاً يصعب قبولها« على 

حد قوله.
وكشــف مطلعون على محادثات 

البريطانية  للجريدة  أربيل   - بغداد 
عن أن إحدى املشــكالت الصعبة 
فــي احملادثات هــي »املبالــغ التي 
يجب على بغــداد أن تدفعها لقاء 
اســتخدام أنبــوب نفــط إقليم 
كردســتان، في حني تريد روسنفت 
اســتعادة جزء من الثالثة مليارات 
إقليم  اســتثمرتها في  التي  دوالر 

كردستان«.
والعراق من الدول التي تســتطيع 
التجارية  تعامالتها  في  االستمرار 
إيــران على مســتوى محدود  مع 
ولفترة محدودة، والتقارب العراقي 
إقليــم كردســتان بخصوص  مع 
مسألة نفط كردستان هو في جزء 
منه نتيجة للضغــوط األميركية 
التــي ال تهدف فقط إلــى إيقاف 
بل  بغداد وطهــران،  بــني  التجارة 
تهدف أيضــاً إلى رفع إنتاج النفط 
العراقي وتعويــض الفراغ الذي قد 
يخلفه تراجع إنتاج النفط اإليراني.

األميركية  اخلارجية  أعلنت  وكانت 
األسبوع املاضي: »نعلم أن بإمكان 

أن يسهم في رفع مستوى  العراق 
إنتاج النفط عاملياً«، ويشــير تقرير 
احتمال  إلــى  تاميــز  فاينانشــيل 
تصديــر ما يتراوح بــني مئتي ألف 
وأربعمئة ألــف برميل نفط يومياً 
واملناطق  كركــوك  حقــول  مــن 
التفاوت  في  والسبب  بها،  احمليطة 
الكبير بــني الرقمني هو أن الكمية 
التي سيستعملها العراق لتغذية 
أن  كما  معلومة،  ليست  مصافيه 
تفعيل بعض احلقول يستغرق وقتاً.
وأعلنــت وزارة املوارد الطبيعية في 
املاضي،  األسبوع  كردستان،  إقليم 
أنبــوب نفط  رفــع قدرة  أنه جرى 
إقليم كردســتان إلى تركيا إلى ما 
يتراوح بني ســبعمائة ألف ومليون 
برميل يومياً، وأشــار بيــان للوزارة 
على وجــه اخلصوص إلــى أن رفع 
قــدرة األنبوب الناقــل للنفط هو 
ارتفاع  الناجتــة عن  احلاجة  لتلبية 
مســتوى إنتاج النفط في اإلقليم 
كركوك  نفط  لتصدير  واستعمله 

وأطرافها.

وكشفت اجلريدة البريطانية عن أن 
وزير املالية العراقي، فؤاد حســني، 
ميثل اجلانــب الكردي في املباحثات، 
وميثل وزير النفــط، ثامر الغضبان، 
اجلانــب العراقي فيها. من جهتها، 
أكــدت مصــادر مطلعــة علــى 
احملادثات أن االتفاق النهائي سيكون 
لبغــداد  وســيكون  »حساســاً« 
وموســكو، وعلى مستويات عليا، 

تأثيرهما على مضمون االتفاق.
الروسية،  روسنفت  شركة  وكانت 
قد كثفــت خالل العامني األخيرين 
نشــاطاتها في قطــاع نفط وغاز 
إقليم كردســتان، ومــن بني ثالثة 
دوالر  مليــار  ونصــف  مليــارات 
الروســية  الشــركة  خصصتها 
كردستان،  إقليم  في  لالســتثمار 
مت تخصيــص أربعمئة مليون دوالر 
فــي خمســة حقول  للتنقيــب 
نفطية، وتخصيص 1.2 مليار دوالر 
كمقدمــة تدفع للشــركات التي 
ستســتثمر في قطاع النفط في 

إقليم كردستان.

تتمات ص1
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العراق يبحث مع 
أميركا تطوير 
القطاع الزراعي

التربية تعقد 
ندوة عن األمراض 

االنتقالية في البصرة

قريبا .. دفعة جديدة من 
راتب المعين المتفرغ 

للمدنيين والعسكريين 

بغداد - الصباح الجديد:
بحث وزيــر الزراعة الدكتور صالح احلســني مع 
القائــم باألعمال في الســفارة االميركية جوي 
هد والوفد املرافق له تعزيــز التعاون بني البلدين 

لتطوير القطاع الزراعي.
واكد الوزير على اهمية تعزيز العالقة مع الواليات 
املتحدة االميركية وتطويرها في قطاع الزراعة ، 
مؤكدا ان هناك برامج وخططا لزيادة التعاون مع 
الواليات املتحدة ، من اجل تطوير القطاع الزراعي 

بشقيه النباتي واحليواني. 
وقال الوزيــر ان الفالحني واملزارعــني في املناطق 
احملررة مــن زمر داعــش االرهابية ســيحصلون 
على كامل الدعم من االســمدة والبذور وجميع 
الزراعية ولهــم االولوية في ذلك  املســتلزمات 
كونهــم عراقيني وإعادة احليــاة الى تلك املناطق 
من أولويات علمنا ، كما متت مناقشة طرق تقنني 
اســتهالك املياه ، حيث بني الوزير ان وزارة الزراعة 
تســير بهذا االجتاه من خالل تقنيات الري احلديثة 
والتي من شــأنها ان تسهم في تقنني استهالك 

املياه في العراق ومواجهة شحة املياه . 

بغداد - الصباح الجديد:
عقــدت وزارة التربية / املديريــة العامة للتربية في 
محافظــة البصرة ندوة حول األمــراض االنتقالية 

للمنسقني الصحيني في مركز احملافظة .
وقــال املكتب اإلعالمــي للوزارة أن شــعبة البيئة 
والصحة املدرســية في تربية البصرة نظمت ندوة 
صحية للمنســقني الصحيني فــي مركز احملافظة 
حول األمراض االنتقالية ، بحضور معاون مدير عام 
التربية للشــؤون الفنية في قاعة قسم األشراف 

االختصاصي التابع لها . 
هذا وجرى خالل النــدوة التعريف مبخاطر األمراض 
االنتقاليــة على صحــة طلبتنا وتالميذنا وســبل 
االرتقاء بالواقع الصحي ، من خالل اتخاذ جملة من 
االجراءات الضروريــة وبالتعاون مع املراكز الصحية 
املنتشــرة في عمــوم مناطق احملافظــة ، الفتا الى 
وجود ندوات صحية قطاعية اخرى تستهدف جميع 
املنسقني الصحيني لتنشئة جيل خال من األمراض 

بتضافر جهود اجلميع . 

بغداد - الصباح الجديد:
اعلنت هيئة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات اخلاصة 
فــي وزارة العمل والشــؤون االجتماعية عن اطالق 
دفعــة جديدة من راتــب املعني املتفــرغ في بغداد 
سابقاً  املستلمني  للمســتفيدين  املقبل  االسبوع 

(املدنيني والعسكريني). 
وقالت رئيس هيئــة رعاية ذوي االعاقة واالحتياجات 
اخلاصة الدكتورة عبير اجللبي ان الهيئة استكملت 
االجــراءات االداريــة واملالية اخلاصــة باطالق دفعة 
جديدة من راتب املعني املتفرغ في بغداد ، مشــيرة 
الى ان االســبوع املقبل سيشــهد اطالق الدفعة 
التي تخص املتســلمني مسبقاً للراتب من املدنيني 
والعســكريني . وتابعــت اجللبــي ان الهيئة لديها 
قاعدة بيانات للمســتحقني لراتــب املعني املتفرغ 
الذين قدمــوا طلباتهم ولم تصــرف لهم الرواتب 

لعدم وجود تخصيصات مالية كافية .
ولفتت رئيس الهيئة الــى ان الهيئة طالبت بزيادة 
املستحقني  املالية لشــمول جميع  التخصيصات 
من خالل اجراء اخملاطبات الرســمية والسعي لعقد 
االجتماعات مع املعنيني كون مبلغ الراتب يســهم 
بشكل جزئي بتلبية احتياجات املعوقني وتوفير بيئة 

صحية لهم . 

البصرة - سعدي السند:

متكن فريق بحثي في وحدة النباتات 
الطبيــة والعطريــة التابعــة الى 
كلية الزراعــة بجامعة البصرة من 
زراعة نبات الزعفــران وألول مرة في 
املنطقة اجلنوبية اذ بدأ العمل منذ 
ايار املاضــي وذلك بأجراء جتارب على 
تكللت  والتــي  النبات  هــذا  زراعة 

بالنجاح.

يعد من اهم النباتات الطبية 
والعطرية

علي  فاطمــة  الدكتــورة  وقالــت 
حسن مديرة وحدة النباتات الطبية 
والعطريــة ان الهــدف الرئيس من 
زراعــة الزعفران هــو معرفة مدى 
مالءمــة الظــروف املناخيــة فــي 
هذا  لزراعــة  البصــرة  محافظــة 
النبات الذي يعد مــن اهم النباتات 
الطبيــة والعطريــة ألحتوائه على 
الكروسني والكروستني والسافرانال 
الصناعــات  فــي  واســتعماالته 

والطعم  النكهة  إلضافة  الغذائية 
واللــون ، فضالً عن توســيع رقعة 
زراعته محصورة  زراعته ألن مناطق 
بني ايران واســبانيا والهند وفي حال 
جناح زراعته في احملافظة فانه سيدرّ 
ارباحــاً طائلة ألنه من النباتات التي 

لها مردود اقتصادي كبير.

الزعفران من النباتات املكلفة 
زراعياً

املكلفة  النباتــات  مــن  والزعفران 
 ،ً زراعياً فســعر الزعفــران غال جدا
ومن البلدان التي يتم زراعة الزعفران 
فيها إيران خصوصاً نوعية الزعفران 
املمتــازة، وحتى نتمكن من احلصول 
على ربــع كيلوغرام مــن الزعفران 
نحتاج إلــى زراعــة 350 ألف زهرة 
حتى يقوم املزارع بجمعها وعالجها 
وجتفيفها، والزعفــران بعد جتفيفه 
يكون وزنه أقل من وزنه عند جمعه 
وعندمــا يتم زراعــة البصلة فإنها 
أوراق، فكل زهرة  بإنتاج ثماني  تقوم 
تنمو يكون فيها ثالث سنبالت حتتوي 
أيضا على 3 بتالت ويكون لونها في 

فيها شعيرات  وتوجد  زهريا  البداية 
لونها أصفر وســمات ايضا، ويكون 
الســمات أطــول من الشــعيرات، 
يجعل من  القوية  السمات  فرائحة 

زهرة الزعفران زهرة مثالية.

زراعة نبات الزعفران يحتاج الى 
دقة

وتصنع مــن الزعفــران العديد من 
األطعمة فيتم تلويــن األرز واجلبنة 
والزبــدة فيها ، ويتــم زرع الزعفران 
عبر إختيار جزء من أرض توجد فيها 
أشعة الشمس ساطعة وبإستمرار، 
وقبل الزراعة يجــب أن تضاف على 
التربة بعض من األســمدة ويفضل 
أن تكــون عضوية، فتــزرع األبصال 
البعض  بعضهــا  مــن  متقاربــة 
وأن تكــون املســافة بــني البصلة 
واألخرى11 ســم، فإحتيــاج البيت 
يكــون 20 إلى 25 بصلــة، والعمق 
الذي حتتاجها البصلة في التربة 10 
سم ، ويتم تكاثر بصيالت الزعفران 
ســنة بعــد ســنة وتزهــر بأزهار 
مســتجدة و إذا كان هنــاك بعض 

املشــكالت مثل وجود فئران احلقل 
فتجب محاولــة زراعة األبصال في 
أوان خارجية وليس في تربة احلديقة 
والوقت الذي يزرع فيه الزعفران في 
الزعفران  وزهرة  الصيف،  فصل  آخر 
تنبت في أوائــل فصل اخلريف ومدة 
ونصف،  أسابيع  ثالثة  إســتدامتها 
أما أوراق الزهــرة فتخرج من الزهرة 
بعد فترة قصيرة وتدوم ملدة ثمانية 
أســابيع، وبعد هــذه الفترات تقوم 
ولكن  باإلختفــاء  وأوراقها  الزهــرة 
البصلة تبقى بــاألرض، إلى أن يتم 
منوها في أول اخلريــف التالي ولكن 
البصلة  أين توجــد  يجب معرفــة 
حتى اليتم إزالتها لزراعة شيء آخر 
و يفضــل حصاد ســمات الزعفران 
في وقت الصباح، شريطة أن تكون 
الشمس ساطعة واألزهار متفتحة، 
وإزالــة الســمات بدقــة متناهية 
ووضعها في مكان جاف متاماً، ومن 
بعد ذلك ميكن إســتعمال الزعفران 
فــي الطبخ إلعطاء نكهــة لذيذة 
وفريدة علــى الطعام وغير ذلك من 

األستعماالت . 

تقرير

ألول مرة .. كلية زراعة البصرة تتمكن من زراعة الزعفران في المنطقة الجنوبية
يعّد من النباتات التي لها مردود اقتصادي كبير

الفريق البحثي الذي متكن من زراعة نبات الزعفران

بغداد - الصباح الجديد:

مبشاركة وزير التخطيط وكالة 
فؤاد حسني واالمني العام جمللس 
العالق  الدكتــور مهدي  الوزراء 
ومديــر برنامــج االمم املتحــدة 
للمســتوطنات البشــرية في 
العراق يوكو اوتســوكي عقدت 
اللجنــة التوجيهيــة العليــا  
العشوائيات   معاجلة  ملشــروع 
اجتماعــا موســعا فــي وزارة 
، ناقشــت خالله  التخطيــط 
آليــات ومراحل تنفيذ املســح 
الشامل للتجمعات العشوائية 
فــي العــراق الذي مــن املؤمل 
تنفيذه فــي العام املقبل ٢٠١٩ 
فــي اطــار البرنامــج الوطني 
العادة وتأهيل وتسوية جتمعات 

السكن العشوائي .
املكتب  اصــدره  بيــان  وذكــر 
التخطيط   وزارة  االعالمي فــي 
على  اجلديد»  «الصباح  حصلت 
نسخة منه ، ان اللجنة ناقشت 
باســتفاضة مراحــل تنفيــذ 
املســح الشــامل للتجمعات 
العشــوائية وما مت حتقيقه من 
خطوات في اطار برنامج املعاجلة 
خالل السنتني املاضيتني ، مبيناً 
ان االمــني العام جمللــس الوزراء 
الدكتور مهــدي العالق / رئيس 
اللجنــة التوجيهيــة العليــا 
العشوائيات  معاجلة  ملشــروع 
، اكد خالل االجتمــاع ، ان مامت 
حتقيقه حلد االن ميثل بداية جيدة 
سيما مع وجود دعم من برنامج 
للمســتوطنات  املتحــدة  االمم 
البشــرية في العراق (هبيتات) 
.. موضحــا، ان مشــروع قانون 
العشــوائي  الســكن  معاجلة 
الوزراء  قبــل مجلــس  من  اقر 
وهــو االن لدى مجلــس الدولة 
بهدف تدقيقــه قبل رفعه الى 
مجلس النواب ملناقشته واقراره 
، مضيفا اننــا ركزنا كثيرا على 
اعداد الدراسات واملسوح بهدف 
حصــر العشــوائيات ، واصبح 
واضحا لدينا من يقوم بالتجاوز 

على املمتلكات العامة .

ولفــت االمــني العــام الى ان 
معاجلــة ظاهرة العشــوائيات 
متثــل جانبا من حل مشــكلة 
الســكن ، ســيما بعد الضرر 
الكبير الــذي حلق بهذا القطاع 
نتيجة احتالل تنظيم  «داعش» 
االرهابي لعدد مــن احملافظات ، 
مشــيرا الى ان اجمللــس االعلى 
وضع  علــى  يعمل  لالســكان 
سياسة اسكانية ملواجهة هذه 

االزمة .
من جانبها اكدت مديرة برنامج 
للمســتوطنات  املتحــدة  االمم 
يوكواو  العــراق  في  البشــرية 
تسوكي ان (هبيتات) تعمل على 
مســاعدة احلكومــة العراقية 
االمر  وهذا  العشوائيات  ملعاجلة 
ضمن سلّم االولويات للبرنامج ، 
معربة عن االلتزام الكامل بحل 
هذه املشــكلة وفقــا خلريطة 

الطريقة التي وضعت بالتعاون 
مع اجلانب العراقي.

الى ذلك استعرضت املدير العام 
التنفيذي الستراجتية التخفيف 
من الفقر جنــالء علي مراد واقع 
العشوائيات في العراق واسباب 
نشوئها ، مبينة ان نحو ٣ماليني 
و٣٠٠ الــف انســان يقطنــون 
وميثلون ١٣٪  العشــوائيات  في 
من ســكان العراق ، وهذا االمر 
، وقد مت  الــى معاجلــة  يحتاج 
وضــع برنامــج وطنــي العادة 
تأهيــل الســكن العشــوائي 
الــذي يتضمــن مجموعة من 
بالتنسيق  واالجراءات  اخلطوات 
مع (هبيتــات) ، بعض من تلك 
االجراءات تتعلــق باطار العمل 
اجلوانب  فــي  واخــرى  الفنــي 
، فضال عن  واملاليــة  القانونية 
االطــار املؤسســاتي وتوفيــر 

للعمل  الســاندة  املستلزمات 
واملتابعة . 

واوضحت املدير العام ان برنامج 
مراحل  ثــالث  يتضمن  املعاجلة 
رئيســة هي مرحلــة التهيئة 
باملعاجلة  واملباشــرة  واالعــداد 
اخلطوات  مــن  الكثير  وفيهــا 
واالجــراءات التــي اجنز بعضها 
الثانيــة هي مرحلة  واملرحلة   ،
املعاجلة واحلد من تفاقم ظاهرة 
وفق جدول  على  العشــوائيات 
يعتمــد على  زمنــي ســنوي 
االســتثمارية  اخلطة  توقيتات 
االقاليــم  تنميــة  وميزانيــة 
ليشمل جميع احملافظات وعلى 
وبحســب  ســنوات  اربع  مدى 
احملافظة ،  فيما تتضمن املرحلة 
الثالثة معاجلة اســباب نشوء 
العشوائيات بهدف ايقاف ومنع 
تكرارها مســتقبال ، وفي هذه 

املرحلة يتــم تنظيم ملف ادارة 
االراضي السكنية وارساء نظام 
مجال  في  التســهيالت  تقدمي 
او  القروض  باســلوب  التمويل 
الدعم وتوفير السيولة املالية .

مــن جانب اخر عــرض مدير عام 
الشؤون الفنية في اجلهاز املركزي 
لالحصــاء قصــي عبــد الفتاح 
تفاصيــل خطــة اجراء املســح 
للتجمعات  الشــامل  امليدانــي 
العشــوائية عــام ٢٠١٩ ، مبينا 
لالحصــاء  املركــزي  اجلهــاز  ان 
انتهى من تصميم االســتمارات 
اخلاصة باملســح وهي اســتمارة 
التي  العشــوائي  التجمع  حصر 
البيانات  باقة من  تشــتمل على 
الســكن  مبوقع  املتعلقة  املهمة 
العشــوائي وملكية االرض ونوع 
النســيج العمرانــي للتجمــع 
وحالتــه االجمالية ومــدى توفر 

من  التحتية  والبنــى  اخلدمــات 
عدمــه والطريــق الواصــل الى 
هذه  مــع  ومرفقــة   ، التجمــع 
من  ملئها  تعليمات  االســتمارة 
قبــل الفرق امليدانيــة .. مضيفا 
، امــا االســتمارة الثانيــة فهي 
اســتمارة حصر وترقيــم املباني 
واالسر في التجمعات العشوائية 
، واالســتمارة الثالثــة تختــص 
بتوفير بيانات عن االسر القاطنة 
فــي التجمعــات العشــوائية ، 
اطار  الرابعــة متثل  واالســتمارة 
للتجمع  امليداني  الباحــث  عمل 

العشوائي .
كمــا حتــدث خــالل االجتمــاع 
الدكتو رافد الهماوندي منســق 
البرنامج الوطني ملعاجلة جتمعات 
السكن العشوائي ضمن برنامج 
القوانــني  متنــاوال   ، (هبيتــات) 

اخلاصة بالعشوائيات . 

التخطيط تستعد إلجراء المسح الشامل 
للتجمعات العشوائية في العراق

من المؤمل تنفيذه العام المقبل في إطار البرنامج الوطني

ناقشت اللجنة العليا 
باستفاضة مراحل 

تنفيذ المسح الشامل 
للتجمعات العشوائية 

وما تم تحقيقه من 
خطوات في اطار 

برنامج المعالجة خالل 
السنتين الماضيتين 

التجمعات العشوائية

بغداد - الصباح الجديد:
للحديد  العامة  الشركة  ابدت 
وزارة  شــركات  احدى  والصلب 
الصناعة واملعادن في محافظة 
واالستعداد  االمكانية  البصرة 
لتلبية طلبات تشــكيالت وزارة 
النفــط والــوزارات االخرى من 

االنابيب احلديدية.
وقــال مديــر عــام الشــركة 
املهنــدس عبدالكــرمي خلــف 
معمل  الشــركة  لدى  ان  جابر 
متخصــص بانتــاج االنابيــب 
من  باقطار  حلزونيــا  امللحومة 
(16 الى 48) اجنا وباطوال من (8 
الى 16) مترا يتم طالؤها بثالث 
طبقات من االيبوكســي واملادة 
وتبطن  اثيلني  والبولي  الرابطة 

االيبوكســي  مبادة  الداخل  من 
الغذائــي بســمك (300-250) 
نقل  في  وتســتعمل  مايكرون 
النفط ومشــتقاته واملياه وفي 
االســس والركائز واستعماالت 

اخرى كثيرة .
ان  الـى  العـــام  املديـر  ولفـت 
عدد  بتنفيـذ  قامـت  الشركـة 
العقـود مـــع الشركـات  مـن 
النفطية وتسعـــى لتوقيـــع 
عقـود اخـــرى ، مفصحـا عـن 
عزم الشــركة انتــاج االنابيب 
بالتعــاون  امللحومــة طوليــا 
احملليـــني  املستثمرين  احد  مع 
عليها  كثيرة  طلبات  لوجـــود 
اســتحصال  بانتظــار  وانهــا 
املوافقــات املطلوبة واالصولية 

مــن قبــل الـــوزارة والـــذي 
فـي حـــال اجنـــازه واضافتـه 
سيمكـن الشركـة مـن تلبيـة 
ولعمـوم  الطلبـــات  شتـــى 

احملافظـات.
املدير  اشــار  في سياق متصل 
العــام الى االســتمرار بتنفيذ 
احلديد  التأهيــل ملصنع  عقدي 
والصلــب من قبل شــركة يو 
بي هولدنــك التركية من خالل 
الدرفلة  عقــد مصنــع  احالة 
 (CTS) وخدماتــه الى شــركة
التركيــة وعقد مصنع الصلب 
دانيال  شــركة  الى  وخدماتــه 
االيطاليــة ، الفتا الــى العمل 
يجــري حاليــا الزالة االســس 
االرضيــة  وصــب  والقواعــد 

اجلديدة  املعــدات  الســتقبال 
فيمـا يخـص مصنـع الدرفلـة، 
فيما مت تقدمي اخملططات الفنية 
املصادقة  لغــرض  والنهائيــة 
مبصنع  بالعمل  والبــدء  عليها 
الصلــب ، معربا عن امله باجناز 
التوقيتــــات  ضمن  االعمــال 

العقـديـة احملــددة.
اعلنت  متصــل  صعيــد  على 
العامــة  الفــرات  شــركة 
الكيمياويــة  للصناعــات 
واملبيدات احدى شــركات وزارة 
الصناعة واملعادن عن حصولها 
اجلودة  لشــهادة  جتديــد  على 
وفق متطلبات  العراقية علــى 
الدولية  القياســية  املواصفة 

 .(ISO 9001:2015)

وقــال مديــر عــام الشــركة 
الشمري  قاسم  علي  املهندس 
ان نيــل هــذه الشــهادة جاء 
بعــد مصادقة اجلهــاز املركزي 
للتقييس والســيطرة النوعية 
التخطيـط  لـــوزارة  التابـــع 
الـى  علـــى جتديـد منحهـــا 

الشركـة. 
 الفتــا الــى ان التنافــس بني 
وتسويق  ترويج  الشــركات في 
العام  القطاعني  في  منتجاتها 
واخلاص على حد ســواء اصبح 
يعتمد بالدرجة االســاس على 

شهادة اجلودة.
الشركـــة  بـــأن  مضيفـــا 
حرصـــت على جتديـد شهـادة 
كونهــا  ملنتجاتهــا  اجلـــودة 

الرائــدة  الشركـــات  مـــن 
واملتخصصـــة بانتــاج املــواد 
الكيمياويــة التــي حتتاجهــا 
والنفـــط  الكهربـــاء  وزارات 
وشركـات  ومؤسسـات  ووزارات 
اخرى وان جتديد هذه الشــهادة 
واحــدة مــن شــروط التعاقد 
واملؤسســات  الوزارات  مع هذه 

والشركات.
واشــاد املدير العام للشــركة 
قبل  مــن  املبذولــة  باجلهــود 
منتســبي قســم ادارة اجلودة 
فــي  الداخليــني  واملدققــني 
الشــركة ومتابعتهــم اعمال 
التأهيل وتطبيق بنود املواصفة 
جتديدها  يجــري  والتي  اجلديدة 

كل ثالث سنوات. 

الحديد والصلب تسعى لتلبية طلبات الوزارات من األنابيب الحديدية
الفرات تحصل على تجديد شهادة الجودة على وفق المواصفة الدولية 
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شؤون عربية ودولية6

الصباح الجديد ـ وكاالت:
عبر عضوان بارزان مبجلس الشــيوخ األميركي 
عن قلقهما للعواقب العسكرية والسياسية 
في حال ســيطرة الصني احملتملــة على مرفأ 

للحاويات في جيبوتي.
وفي رســالة بعثا بها أمس االول الثالثاء إلى 
وزيــري اخلارجية مايك بومبيــو والدفاع جيم 
ماتيس، قال السناتوران اجلمهوري ماركو روبيو 
والدميقراطي كريس كونز، إنهما منزعجان من 
إنهــاء جيبوتي عقدا مع موانــئ دبي العاملية 
ومقرها اإلمــارات إلدارة مرفأ دوراليه للحاويات 

في فبراير وتأميمها املرفأ في سبتمبر.
وحسب السناتورين، فإن التقارير التي تتحدث 
عن احتمال إســناد جيبوتــي املثقلة بالديون 
الصينيــة عمليات املرفأ إلى شــركة مملوكة 
للحكومة في بكني، تعتبر »أكثر إثارة للقلق«.

وجــاءت الرســالة كأحدث مســاع ألعضاء 
الكونغــرس، الذيــن يريدون مواجهــة نفوذ 
الصني املتنامي على الســاحة العاملية والذي 
يرونه تهديــدا للمصالح االقتصادية واألمنية 

األمريكية.
ويركــز الرئيس األميركي دونالــد ترامب على 
التهديد االقتصادي الــذي متثله الصني والذي 
جعل البلدين على شــفا حــرب جتارية، لكن 
كثيرا من أعضاء الكونغرس يريدون التأكد من 

أن اإلدارة تعتبر بكني أيضا تهديدا أمنيا.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
أعلن مندوب الكويــت الدائم لدى األمم املتحدة 
التي أجراها  أن املشــاورات  العتيبــي،  منصور 
مجلــس األمن الدولي حــول الوضع في قطاع 

غزة، لم تؤد إلى أي نتيجة.
وقال العتيبي خالل مؤمتر صحفي عقب انتهاء 
مشــاورات مغلقة عقدها مجلس األمن امس 
االول الثالثاء لبحث العنــف في غزة: »موقفنا 
واضح، لقد دعونا مع بوليفيا لعقد هذه اجللسة 
مبجلس األمن، وندين الهجوم اإلســرائيلي على 
القطاع، واالستخدام املفرط للقوة ضد املدنيني 
هناك«، لكن »لم نتمكــن من العثور على حل 

لتسوية الوضع في القطاع«.
وتابــع: »غالبية ممثلــي الــدول األعضاء خالل 
جلسة املشاورات، أكدوا ضرورة حترك اجمللس إزاء 
مــا يحدث، فيما أثار بعــض املتحدثني موضوع 
قيام وفد من مجلس األمن بزيارة قطاع غزة، وقد 

أيدت دول عديدة مثل هذه الزيارة«.
وقال مندوب فلسطني الدائم لدى األمم املتحدة 
السفير رياض منصور، إن مجلس األمن »مصاب 
بالشلل بسبب موقف دولة واحدة«، في إشارة 
للواليات املتحدة »التــي ترفض دوما أن يناقش 

اجمللس قضيتنا على طاولته«.
وأضــاف: »نديــن بأقصــى العبــارات املمكنة 
الهجوم اإلسرائيلي على غزة، ونشعر باالمتنان 
جلهود مصر واألمم املتحــدة، كما نثمن مواقف 
الصني التي تتولى رئاسة أعمال اجمللس حاليا«.

وتابع: »نريد مــن مجلس األمن أن يتحرك لكنه 
كما قلت مشلول، غير أننا مستمرون في طرق 
أبوبــه حتى يضطلع مبســؤولياته،وأن يتم رفع 
احلصار غير اإلنســاني على القطاع حتى تعود 

احلياة به لوضعها الطبيعي«.

تنامي نفوذ بكين
في شرق إفريقيا

يقلق األميركيين

مجلس األمن يخفق في 
اإلجماع على قرار غزة

متابعة ـ الصباح الجديد:

اخُتتم املؤمتر الدولي حول مستقبل 
ليبيــا الذي ُعقد في مدينة باليرمو 
الليبيني  الفرقاء  بتأكيد  اإليطالية، 
االنتخابــات  نتائــج  احترامهــم 
ومعاقبة من يحاول عرقلة العملية 
االنتخابيــة، في وقــت أعلنت روما 
أن نتائــج املؤمتر فاقــت التوقعات. 
وقــال مبعــوث األمم املتحدة اخلاص 
بليبيا غسان سالمة إن قائد اجليش 
الوطني خليفــة حفتر التزم خطة 
عمــل األمم املتحــدة وعقــد مؤمتر 

وطني مطلع العام 2019.
البيان  الليبية في  وشددت األطراف 
اخلتامــي للمؤمتر، على ضرورة حتمل 
مسؤولياتها  الشرعية  املؤسسات 
مــن أجل إجــراء انتخابــات نزيهة 
وعادلة بأسرع وقت ممكن، مع ضمان 
والتشريعية  الفنية  الشروط  توافر 
والسياسية واألمنية، ودعم اجملتمع 
الدولــي، مؤكــدة ضــرورة اعتماد 

دستور من أجل حتقيق السيادة. 
ولفت البيان الــذي تناقلته مصادر 
إعالمية إلى أن اتفاق الصخيرات هو 
املســار احليوي الوحيد للوصول إلى 
احلل السياسي، مشيرة إلى دعمها 
الكامل خلطــة األمم املتحدة وجهود 
ســالمة، ودعم احلوار برعاية مصر 
لبناء مؤسســات عسكرية وأمنية 

فاعلة حتت الرقابة املدنية.
ووصفــت مصــادر مــن احلكومة 
اإليطالية االتفاق الذي يتم التوصل 
إليــه أمس االول الثالثاء في شــأن 
ليبيــا بأنه فاق توقعاتهــا، من دون 
أن تفصح عــن تفاصيــل. ونقلت 
وسائل إعالم محلية عن مصادر في 
تصريحات  في  اإليطالية،  احلكومة 
عند نهاية اجتماع استضافه رئيس 
الــوزراء جوزيبي كونتــي بني حفتر 
ورئيــس اجمللس الرئاســي حلكومة 
الوفاق الوطني فائز السراج أول من 
أمس، قولهــا إن األمر يتعلق باتفاق 
قوي وملزم للغاية، وهو ميثل خطوة 

كبيرة.
وكان الســراج التقــى حفتر أمس 
االول الثالثــاء  فــي باليرمــو، في 

اجتمــاع هــو األول بــني الزعيمني 
املتنافسني منذ أيار .ولم تدَع تركيا 
إلى االجتمــاع الذي حضره الرئيس 
السيســي،  الفتاح  عبــد  املصري 
دميتري  الروســي  الــوزراء  ورئيــس 
ورئيــس  وســالمة،  ميدفيديــف، 
اجمللــس األوروبــي دونالد توســك، 
إيف  الفرنسي جان-  اخلارجية  ووزير 
لودريــان. ورداً على اســتبعاد تركيا 
من االجتماع، أعلنت انسحابها من 
اجملتمع  »لألســف،  وعّلقت:  املؤمتر، 
الدولي لم يتمكن من التوحد امس 
الرئيس  نائــب  الثالثــاء وقال  االول 
التركي فــؤاد أقطاي الذي كان ميثل 
بالده في املؤمتر، إن تركيا انســحبت 
مــن املؤمتــر »بخيبة أمــل كبيرة« 
احتجاجــاً علــى اســتبعادها من 
بعض احملادثات. وأضاف: »أي اجتماع 

يســتثني تركيا سيكون غير مثمر 
من أجــل التوصل إلــى حل لهذه 

املشكلة«.
ومحللني،  لديبلوماســيني  وطبقاً 
فإن روسيا وفرنسا ومصر واإلمارات 
تدعم حفتر، في حــني تلقي تركيا 
وراء خصومــه  بثقلهمــا  وقطــر 

وخصوصاً اجلماعات اإلسالمية.
وفي اختتــام املؤمتر، أكد الســراج 
املاســة  الضرورة  املؤمتــر،  عقــب 
وإمتام  االنتقاليــة،  املرحلة  إلنهــاء 
االستحقاق الدستوري الذي سُتبنى 
في  املزمع عقدها  االنتخابات  عليه 
باســم  الناطق  وصرح   .2019 ربيع 
الســراج بأن األخير كشــف دعمه 
الوطنــي اجلامع  الكامــل للمؤمتر 
حتت إشــراف األمم املتحدة بصفته 
فرصة للتوافق بني الليبيني، وعامالً 

لتهيئــة األوضــاع إلجناز  محفــزاً 
االســتحقاق االنتخابي في موعده، 
مشــدداً على ضــرورة بنــاء دولة 
دميوقراطية دســتورية ودعم جهود 
توحيد املؤسســة العسكرية حتت 
يتطلب جهداً  ما  املدنية،  السلطة 
موازياً لدفع العملية السياســية. 
وأضاف أن الســراج دعا إلى التركيز 
على اســتكمال الترتيبات األمنية 
وتقدمي  االقتصاديــة  واإلصالحــات 
ربوع  للمواطنــني في كل  اخلدمات 
البــالد، مطالبــاً بتوحيــد اجلهود 
بني األطــراف كافة إلنقــاذ اجلنوب 
ومعاجلة أزمته بشــكل شامل من 

جوانبها كافة.
واجتمع السراج مع الوفد األميركي 
املشــارك في املؤمتر، ويضم كالً من 
مساعد وزير اخلارجية لشؤون الشرق 

األدنى الســفير ديفيد ساتيرفيلد، 
بيتر  ونائبه ييل المبرت، والســفير 
بــودي. وتنــاول االجتمــاع برنامج 
اإلصــالح االقتصادي الــذي أطلقه 
إلى مراحل  الســراج أخيراً، إضافة 
بدأت  التي  األمنية  الترتيبات  تنفيذ 
في طرابلس ومحيطها، وستشمل 
الحقاً املدن الليبية األخرى، والتعاون 
االستراتيجي الثنائي، والنتائج التي 

حتققت في مواجهة اإلرهاب.
في غضون ذلك، أكــد النائب األول 
الروســية  ملديــر جهــاز احلكومة 
»ال  أن  أمــس،  بريغودكو  ســيرغي 
بديل للعملية التفاوضية في ليبيا، 
وينبغي على األطراف كافة مواصلة 
احلوار إليجاد حلول وســط«. ونقلت 
وكالة »ســبوتنيك« الروســية عن 
مع كل  تتواصل  »روسيا  بريغودكو: 

األطراف في ليبيا، وال تدعم أي طرف 
من دون اآلخر، وتسترشــد مبصلحة 

احلفاظ على سالمة أراضي ليبيا«.
رئيس  أّكــد  في ســياق متصــل، 
الروســية  االتصــال  مجموعــة 
لتســوية األزمــة الليبيــة ليــف 
دينغوف وجود اتصاالت بني روســيا 

وسيف اإلسالم القذافي.
أن لدى هذه الشخصية  الى  ولفت 
اعتبارات  الليبية )سيف اإلســالم( 
ووزنــاً سياســياً في بــالده، لذلك 
ســيكون ضمن األطراف املشاركة 
الليبية.  السياســية  العملية  في 
الروسية  »سبوتنيك«  لوكالة  وقال 
على هامش أعمــال مؤمتر باليرمو: 
بانتظام  بنا  يتصل  اإلسالم  »سيف 
التســوية  عملية  في  كمشــارك 

الليبية«.

الليبيون يتمسكون باتفاق الصخيرات 

نتائج مؤتمر باليرمو فاقت التوقعات
وحفتر يلتزم خطة عمل األمم المتحدة

شددت األطراف 
الليبية في البيان 

الختامي للمؤتمر، 
على ضرورة تحمل 

المؤسسات الشرعية 
مسؤولياتها من 

أجل إجراء انتخابات 
نزيهة وعادلة بأسرع 

وقت ممكن، مع 
ضمان توافر الشروط 

الفنية والتشريعية 
والسياسية واألمنية، 

ودعم المجتمع الدولي
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الصباح الجديد ـ وكاالت:
رجلني  األربعاء  امــس  إيران  أعدمت 
اتهما بارتكاب جرائم اقتصادية في 
إطار ســعيها للقضاء على اجلرائم 
املاليــة في وقت تواجــه فيه البالد 
أزمة اقتصاديــة وعقوبات أمريكية 

جديدة تستهدف قطاع النفط.

وقــال موقع ميزان اإلخبــاري التابع 
للسلطة القضائية اإليرانية إن أحد 
الرجلني هو وحيــد مظلومني، الذي 
أطلقت عليه وســائل اإلعالم لقب 
الذهبية«،  املســكوكات  »سلطان 
وهو تاجر متهم بالتالعب في سوق 
العملــة. وذكــرت وكالــة الطلبة 

لألنباء أنه قيل إن مظلومني اعتقل 
ومعه طنان من العمالت الذهبية.

وأفاد موقع ميزان بــأن الرجل اآلخر 
كان جــزءا في شــبكة مظلومني 

وشارك في بيع العمالت الذهبية.
وأدين الرجالن بتهمة »اإلفســاد في 
األرض« وهي تهمة عقوبتها اإلعدام 

في القوانني اإلسالمية اإليرانية.
تركز  خاصــة  محاكم  وتشــكلت 
املالية في أغســطس  اجلرائم  على 
آب مبوافقة من الزعيــم األعلى آية 
اهلل على خامنئــي، الذي ميثل أعلى 

سلطة في اجلمهورية اإلسالمية.
وأصــدرت احملاكــم ســبعة أحكام 

باإلعدام على األقل منذ تشــكيلها 
ونقل التلفزيون بعض احملاكمات على 
الهواء. وفقد الريال نحو 70 في املئة 
من قيمته في 2018 بسبب التهديد 
الــذي متثله إعادة فــرض العقوبات 
ارتفع الطلب على  األميركية، حيث 
الدوالر والعمالت الذهبية بشدة في 

الســوق غير الرسمية من مواطنني 
عاديني يحاولون حماية مدخراتهم.

وارتفعت تكلفة املعيشــة أيضا مما 
أدى خلروج مظاهــرات متفرقة ضد 
االســتغالل والفســاد، وردد كثيــر 
مــن احملتجــني شــعارات مناهضة 

للحكومة.

الصباح الجديد ـ وكاالت:
ذكر مشــرعون أميركيون امس االول 
الثالثــاء أن مجلــس الشــيوخ قــد 
يصوت خالل أســابيع على تشــريع 
ملعاقبة الســعودية بشأن احلرب في 
الســعودي  الصحفي  ومقتل  اليمن 
قنصليتها  فــي  خاشــقجي  جمال 

باسطنبول.
كوركر  بوب  اجلمهوري  السناتور  وقال 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 

الشــيوخ إن اجمللس قــد يصوت قبل 
نهايــة العام على تشــريع يســعى 
لوقف كل أشكال الدعم للسعودية 

في حرب اليمن.
وأضــاف أن من املمكــن كذلك طرح 
األســلحة  مبيعات  ملنــع  إجــراءات 

للرياض للتصويت.
وقــال كوركــر لرويتــرز بينمــا عاد 
األولى  للمرة  واشنطن  إلى  املشرعون 
منــذ انتخابات الكوجنرس األســبوع 

املاضــي »:أعضاء مجلس الشــيوخ 
يبحثــون عــن طريقة مــا ليظهروا 
للســعودية ازدراءهــم ملــا حدث مع 
الصحفــي، ولكن أيضــا مخاوفهم 
بشأن الطريق الذي ذهب فيه اليمن«.

وزاد مقتــل خاشــقجي فــي الثاني 
مــن أكتوبر تشــرين األول اخملاوف في 
الرياض  الكوجنرس بشــأن حكومــة 
التي أثارتها بالفعل احلرب في اليمن، 
خاصــة جــراء مقتــل املدنيــني في 

الهجمات السعودية.
الصعب  من  »ســيكون  كوركر  وقال 
للغاية إذا ظهرت صفقة أســلحة أن 
نحميهــا من اإللغاء علــى األقل في 

مجلس الشيوخ«.
 2015 منــذ  الســعودية  وتقاتــل 
املقاتلون  الســتعادة حكومة طردها 
احلوثيون الشــيعة الذيــن يعتبرهم 
جيران اليمن عمالء إليران. وأودت احلرب 
بحياة أكثر من عشــرة آالف شخص 

وأوجدت أكثر أزمة إنسانية إحلاحا في 
العالم.

وذكــر كوركر أن معاونيــه طلبوا من 
والدفاع  بومبيو  مايك  اخلارجية  وزيري 
جيم ماتيس ومديــرة وكالة اخملابرات 
املركزية )سي.آي.إيه( جينا هاسبل أن 
أواخر تشرين  إلى الكوجنرس في  يأتوا 
للتصدي  إفادة ســرية  لتقدمي  الثاني 
للمخــاوف املتعلقــة باليمن ومقتل 

خاشقجي.

اجلمهوريون  ترامــب  رفــاق  واحتفظ 
الشيوخ في  بالسيطرة على مجلس 
انتخابــات التجديد النصفي لكنهم 
فقدوا أغلبيتهم على مجلس النواب 

لصالح الدميقراطيني.
ســيظلون  اجلمهوريــني  أن  غيــر 
مســيطرين على مجلس النواب حلني 
دور االنعقــاد اجلديــد للكوجنرس في 
يناير كانون الثاني، وصوتوا امس االول 
الثالثاء لصالح وقف تشريع في إحدى 

اللجان من شــأنه أن ينهــي الدعم 
األميركي للحرب في اليمن.

النــواب  مجلــس  رئيســة  وأحملــت 
الدميقراطية نانســي بيلوســي إلى 
أن األمــور قد تتغير عندما يســيطر 
الدميقراطيون على اجمللس إن لم يكن 

قبل ذلك.
وقالت في بيان »يتعني على الكوجنرس 
اتخاذ إجراء حقيقي وفوري إلنهاء هذه 

األزمة اإلنسانية املروعة«.

إيران تعدم متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية

مشّرعون أميركيون يتوقعون معاقبة السعودية 

متابعة ـ الصباح الجديد:

صــرح املديــر العــام ملنظمــة حظر 
الكيميائية في مقابلة مع  األســلحة 
املنظمة املكلفة  أن  وكالة فرانس برس 
تخليــص العالــم من هذه األســلحة 
التي ظهرت خالل احلرب العاملية األولى، 
متــر »بفترة صعبة« بعد سلســلة من 
التكيــف مع هذا  الهجمــات وعليها 

»العصر اجلديد«.
وقال فرناندو أرياس قبل أيام من اجتماع 
اللجوء  تزايــد  إن  أساســي للمنظمة 
أمر »مقلق«،  الكيميائية  األسلحة  إلى 
مــن الهجمــات الكيميائيــة املتكررة 
في ســوريا منــذ 2013 إلى تســميم 
عميل روســي مبــادة نوفيتشــوك في 
الكوري  الزعيم  واغتيال شقيق  انكلترا 
الشــمالي كيم جونغ أون فــي ماليزيا 

بغاز األعصاب »في اكس«.
في  املنظمة  روســيا شــبهت  وكانت 
حزيران بسفينة تايتانيك »أثناء غرقها«، 
بعد قرار اتخذته غالبية الدول األعضاء 
بتعزيز صالحياتها عبر السماح  الـ193 

لها بتحديد منفــذ أي هجوم كيميائي 
وليس االكتفاء بتوثيق اســتخدام هذا 

النوع من األسلحة.
وقبل شــهرين من هذا القــرار، أوقفت 
أربعة  الســلطات الهولندية وطــردت 
عمــالء روس كانــوا يعــدون لهجــوم 
الكتروني ضد منظمة حظر األســلحة 
تســميم  محاولة  بعيد  الكيميائيــة 
الســابق ســيرغي  الروســي  العميل 
ســكريبال في ســالزبري الذي اتهمت 

لندن موسكو بالوقوف وراءه.
وقال الدبلوماســي اإلســباني »ما أريد 
قولــه هــو أن الشــعور العــام للدول 
األعضاء هو أن منظمة حظر األسلحة 
الكيميائية ضروريــة اليوم أكثر من أي 

وقت مضى«.
وأضاف مديــر املنظمة التي منحت في 
2013 جائزة نوبل للسالم أن »ما نعيشه 
اآلن موقــت. النزاعات تبدأ وتنتهي لكن 

املنظمة تبقى«.
وأكد أن »املنظمة هي أكثر من ســوريا 
، ســوريا موضــوع مهــم بالتأكيــد 
وســالزبوري موضوع مهــم بالتأكيد ، 

لكنها )املنظمة( هي أكثر من ذلك«.
وتابع »بدال من أن نقــول +لدينا الكثير 

من الصعوبات+ نتكيف مع هذا العصر 
اجلديد«.

الكيميائية  ومنظمة حظر األســلحة 
مكلفة اإلشــراف على تطبيق إتفاقية 
حظر األسلحة الكيميائية التي دخلت 
حيــز التنفيذ فــي 1997 ومتنــع إنتاج 

وتخزين أسلحة كيميائية.

*حاجة إلى معدات 
ســاهمت املنظمة في إزالــة 96 باملئة 
مــن اخملزونات العامليــة املعلنة وكلفت 
املوقع  األميركي  الروسي  االتفاق  تنفيذ 
في 2013 الذي ينص على إزالة الترسانة 

السورية من هذه األسلحة.
لكن اســتمرار الهجمــات الكيميائية 
في ســوريا وقضية تســميم سيرغي 
ســكريبال دفعت الغربيــني إلى تعزيز 

املنظمة.
وقال أرياس إن االجتماع الذي يبدأ اإلثنني 
املقبل فــي الهاي يهدف إلى وضع األداة 
التي تســمح بتحميل املسؤوليات في 
أي هجــوم كيميائية، معتبــرا أن ذلك 

»مهمة صعبة«.
وأوضح أن املنظمة تقوم بإنشــاء فريق 
لهذه املهمــة في ســوريا و«فريق للرد 

الســريع« لقضايا اســتخدام أسلحة 
كيميائية »في أي مكان آخر في العالم«. 
لكنه أشــار إلى أن املنظمة حتتاج إلى 

»مزيد من املوارد واخلبرات واملعدات«.
وهددت موســكو التي تعارض اجراءات 
تعزيز املنظمة هذه باالنســحاب منها. 
وقال املدير العام إن روســيا »بلد مهم 
جــدا ولعبــت دائمــا دورا مهمــا في 

املنظمة«.
وأضــاف أنه ال بــد من محاولــة إبقاء 
أيــا كانت درجة  املنظمة  اجلميع فــي 
بدور  دوره  مشبها  السياسية،  التوترات 

»وسيط«.
ومع إحياء ذكرى انتهــاء احلرب العاملية 
األولى التي شــهدت استخدام أسلحة 
كيميائية للمــرة األولى في 1915، أكد 
فرنانــدو أرياس ضــرورة امتالك معرفة 
تاريخية حول منظمة حظر األســلحة 

الكيميائية.
وقــال إن »املوت في هجوم كيميائي أمر 

مروع، علينا استخالص العبر«.
وأضــاف أن تزايــد اللجــوء إلــى هذه 
األســلحة مؤخــرا »مقلق بــدون أدنى 
لدينا  الوقت نفسه  شــك«، لكن »في 

أدوات خلفض اخملاطر«.

عليها التكيف مع هذا »العصر الجديد«

منظمة حظر األسلحة الكيميائية تمر »بفترة صعبة« بعد سلسلة من الهجمات 

تقـرير



الخدع السينمائية: كيف يتم 
تصويرها في األفالم

الفن التشكيلي في أغلفة الكتب..
اول ما تقع عليه العين

الفنان المسرحي عبد االمير شمخي: 
أعمالي قابله للتأويل

أفضـل 10 أفـالم رعـب
فـي 2018

ان تتبرعــم موهبة وتبدع في عالم املســرح فهي حالة مضيئة، اما 
ان جتمــع هذه املوهبة بــن التأليف واالخــراج والتمثيل فهي حالة 
تثير الدهشــة واالعجاب، والتســاؤل كيف ملوهبة ان متسك بثالثة 
اشــتغاالت، وتنثر االبداع بينها. عبد االمير شمخي فنان عراقي كان 

متلهفا لإلعالن عن نفسه وموهبته بعمر مبكر...

حتظى أفالم الرعب مبتابعة جمهور واســع من الشــباب والكبار 
وحتى األطفال، ملا حتمله من اثارة، وترقب، يضفي نوعا من احلماسة 
ملتابعتها. وفي كل عام تنتج الســينما األميركية عشرات األفالم 
التي تنتمي الى فئة أفالم الرعب، ملا حتققه من مكاســب وواردات 

مالية في شباك التذاكر..

88910

يقع على الغالف مسؤولية كبيرة في جذب القارئ لكتاب ما، فهو 
مرآة حقيقية تقدم انعكاًسا بصريًا حملتوى الكتاب، فضالً عن دوره 
في لفت انتباه القارئ لــه، والتعبير عن نوع الكتاب ومادة احملتوى، 
تقــع عليه ايضا مســؤولية أن يفوز بثقة القارئ في املنافســة 

الثقافية مع بقية الكتب اجملاورة له باملكتبة..

اخلدع السينمائية عبارة عن مؤثرات بصرية تدهش أعيننا، فنصدق 
ســحرها، ألنه يأتي من عالــم العلم الواقعــي، واخلاضع لنظريات 
فيزيائية وتطبيقات إلكترونية، مكنت تلك األفكار من التحول لواقع 
يتم تصويره وعرضه عبر الشاشة.  فالفيزياء والكيمياء والرياضيات 

كلها تلعب دوراً أساسياً في علم اخلدع السينمائية...







204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED 





204206



  "


218





No1741Tue15 Jun201015


 



































30



























2

""
















"

"
"


"













   
”



“










5

”





“



   



 








76


91

89





   " "


ASSABAH ALJADEED

ملحق يصدر عن مؤسسة 

"الصباح الجديد"

رئيس التحرير وصاحب االمتياز

اسمـاعيـل زايـر

Thu. 15 Nov. 2018 issue (4056)اخلميس 15 تشرين الثاني 2018 العدد

حذام يوسف طاهر

هنــاك رأي للفيلســوف واملــؤرخ والناقد 
اإليطالي: بيند كروتشي يقول فيه:« الفن 
وحدة متكاملة ويرفــض مقارنة أي عمل 
فني بعمل آخر لكون كل عمل ذاتي »، ومع 
إنه وحدة متكاملة ويرفض املقارنة، اال انه 
في احايــن كثيرة يتداخل مع بعض، أعني 
الفنون بشــكل عام تتداخل مع بعضها، 

فاملســرح ال يســتغني عن التشكيل عبر 
ديكورات يقوم بها مختصون وماهرون في 
التشكيل كخطوط والوان، كما ان املسرح 
ال ميكنه االستغناء عن فن اخلطابة، ولذلك 
نالحظ ان فــن اخلطابة وااللقاء يغلب على 

احلوارات في املسرحيات اجلادة خصوصا.
كمــا ان لكل عمل خصوصيــة يتميز بها 
عن غيره مــن االعمال، مبعنــى تتكون له 
هوية متيزه ومتكنه من دخــول دائرة ما من 
الفنون، وهذا يؤكد ما ذكرناه أعاله في قول 

كروتشي بأن الفن وحدة متكاملة رافضة 
للمقارنة.

وتؤكد ذلــك الفنانــة اإلمارتيــة / كرمية 
الشوملي بقولها » ليس لتشكيلي أن يبدع 
ما لم يختبئ في داخله شاعر صغير«، اذن 
لكل فنان وجوه متعــددة ومتداخلة وهذا 
ما مييزه كفنان ماهر يجيد اســتثمار روح 
الفنان بداخله، ويخرجها للمتلقي بطريقة 
تشــبه التحفة الفنية، يأخذ البعض على 
الفنان او املبدع عموما اشــتغاله في أكثر 

من مجــال، وحجتهم في ذلــك ان الفنان 
رمبا يتيه بن هذه الفنون وال يســتقر على 
هوية محددة متيزه عــن االخرين، بينما في 
احلقيقــة أجد ان تعدد املواهــب واملهارات 
بصالح الفنان ( ولست هنا بصدد احلديث 
عن مصطلح الفنان الشــامل)، بل أشير 
الى ان تعدد املواهب واجادتها كلها والعمل 
بها، ال يشــكل خطرا على املبدع، بل يزيده 

متيزا وسط اعداد كبيرة من الفنانن.
ومثلما الفــن وجه من وجــوه البلد، فهو 

انضبــاط والتزام، والتاريخ حافل بأســماء 
كبيرة ملعت في ســماء الفنون، ليس بعدد 
ما قدمته من أعمال، بل ســجلها التاريخ 
ملتزمن  لفنانــن  أســماء  كانــت  النها 
ومنضبطن في فنونهم اإلبداعية، فكانوا 
بحق لســان املواطن، ســواء في الكتابة 
األدبية او في العروض املســرحية، وبقيت 
أسماؤهم برغم رحيلهم معينا ننهل منه 
معرفة وأدبا، ومن األســماء البارزة في هذا 
اجملال الكاتب والشــاعر محمــد املاغوط، 

الذي احترف األدب السياســي الســاخر، 
الناقدة،  املســرحيات  العديــد من  وكتب 
التي لعبــت دوراً كبيراً في تطور املســرح 
السياسي في الوطن العربي عموما، وفي 
سوريا خصوصا، كما كتب الرواية والشعر 
وامتاز في القصيدة النثرية التي يعد واحًدا 

من روادها.
ختاما اذكركم بقــول رائع وملهم للفنان 
بابلو بيكاســو »الفن ميسح عن  الشهير 

الروح غبار احلياة اليومية«.

الفنون حكاية ليس لها نهاية

لوحة تعمية شمشون اجلبار للفنان الهولندي فان رين رمبرانت

قرطاج يحتفي بقيم التسامح 
وحب الحياة .. 10



سبقت الرهن 
مجموعة من 
االعمال منها 

)كانكان العوام 
الذي مات 

مرتين( اعدادي 
واخراجي، 

)الرحلة( وهي 
من تأليفي 

واخراجي، 
و)الرجل الذي 

صار كلبا( 
ترجمها 

استاذي قاسم 
محمد، ثم 

تلتها مسرحية 
)حلم القرون( 

وغيرها، هكذا 
تجد ان الرهن 
قد ولدت بعد 
حراك وبحث، 

وقد كانت 
بالتعاون مع 

استاذي سامي 
عبد الحميد 

الذي قام بإخراج 
المسرحية، 

وتحدث عنها 
بوصفها أكثر 

مسرحية اثارت 
جدال بطريقة 

التناول

سلط رامبرانت 
الضوء على 

شمشون 
ودليلة، فهما 

العنصران 
المهمان 

في الرواية، 
واتقن رسم 

تعابير الوجه 
والجسد لجميع 

الشخوص 
في اللوحة، 

فبالرغم من 
قص شعر 
شمشون، 

مصدر قوته، ما 
زلنا نرى الذعر 

على وجوه 
بعض اعدائه، 

وكأنهم 
خائفون او 

مترددون من 
االقتراب منه. 

إضافة الى 
حركة قدمي 

شمشون 
وتعابير وجهه 

الغاضب، 
وتشنج أعصابه 

ويديه بصورة 
تدل على غضبه

حاوره سمير خليل:

 ان تتبرعــم موهبــة وتبدع فــي عالم 
املســرح فهي حالــة مضيئــة، اما ان 
جتمع هذه املوهبة بني التأليف واالخراج 
والتمثيــل فهــي حالة تثير الدهشــة 
واالعجاب، والتســاؤل كيــف ملوهبة ان 
االبداع  وتنثر  اشــتغاالت،  بثالثة  متسك 

بينها.
عبد االمير شــمخي فنــان عراقي كان 
متلهفــا لإلعالن عن نفســه وموهبته 
بعمــر مبكر. اقتحــم عالــم الكتابة 
للمسرح بثقة وشجاعة بل ذهب ألبعد 
من هذا عندما ركــب صهوة االبداع من 
قلعة الفن احلديث. املســرح الذي توهج 
بعطاء روادنا واساتذتنا الكبار في سفر 

املسرح العراقي العريق.
كانــت مســرحية )الرهــن( والتي نال 
عنها جائزة أفضل مؤلف مسرحي عام 
1984 الضــوء الذي كشــف عن ملكة 
عبد االمير شــمخي في التأليف، واكد 
حضوره كممثل حني جسد الشخصية 
الرئيسة في هذا العمل )محمد جعفر(. 
وعلى صعيد االخراج برع شــمخي عند 
اخراجه ملســرحيته الشــهيرة )أطراف 

املدينة( اجلزء الثاني.
 عندما يكتب شمخي تنساب الشاعرية 
بني ثنايــا احلوار، وكأنك حني تســمعه 
تكون بحضرة شــاعر متمكن. يجسد 
اإلخراج،  وفي  برشــاقة،  الشــخصيات 
مهندس ورســام، يوزع احلركة واملمثلني 

بحرفية عالية، يرسم املشاهد بدقة.
االمير شــمخي  عبد  الفنــان  حاورنــا 
ليحدثنــا بداية عن مســرحية )الرهن( 

فقال:
- لم تكن الرهــن اخلطوة األولى، لكنها 
اخلطوة االكثر تأثيرا واالكبر سعة، ألنها 
كانــت برعاية أفضل الفرق املســرحية 
العراقية، اال وهي فرقة املســرح الفني 
احلديث مبشــاركة نخبة كبيرة من جنوم 
العاني، وخليل  العراقي، يوسف  املسرح 
شــوقي، ومحمود ابــو العباس، ومجيد 
حميد، وعواطف نعيم، وميسون خليل، 
واقبال نعيم، ومجيد السامرائي، واألخوة 
االعزاء وائل الذي مثل شخصية الشقي، 
واالخ يحيى الذي ادى شــخصيه صديق 
محمد جعفــر، وانا )حيث قمــت بأداء 

شــخصية محمد جعفر(. الرهن كانت 
حتاكي نوعيــة من االعمال الشــعبية 
العميقة، والتي تتصف بتركيبة شاملة 

في بنائية النص.
 وتابع: في تلك الفترة كانت تســتفزني 
تأسيس  باملقدرة على  اشــياء متعلقة 
خطــاب يحاكي بعمق مــا يتم طرحه، 
او احملاولــة إليجــاد بنائيــة جديدة كما 
اســميها ) خطوة مدركة في مجهول ( 
وهــذا هو جوهر التجريب، اذ ال ميكن بناء 
عمل من دون ادراك فكري ووعي جمالي، 
ثم تأتي احملاولة في مســاحات مبتكرة، 
فقد يشــدني لبنــاء عمل مســرحي 
تدور  التي  الشــخصيات  من  شخصيو 
في فلكه، حكايته، او فكرته، وســائله 
التي  االحــالم  افتراضاته،  وجمالياتــه، 
البليدة التي  اراها عنه، حتى األســئلة 
قد تطلق ملواجهة العمل، لهذا فالعمل 
يجــب ان يكــون متكامال بذاتــه، ممثال 

لعصره مبهارة.
وأوضح: ســبقت الرهــن مجموعة من 
االعمال منها )كانكان العوام الذي مات 
مرتني( اعــدادي واخراجي، )الرحلة( وهي 
من تأليفي واخراجي، و)الرجل الذي صار 
كلبا( ترجمها استاذي قاسم محمد، ثم 
تلتها مســرحية )حلم القرون( وغيرها، 
هكــذا جتد ان الرهن قد ولدت بعد حراك 
وبحث، وقد كانت بالتعاون مع اســتاذي 
ســامي عبد احلميد الذي قــام بإخراج 
املســرحية، وحتدث عنها بوصفها أكثر 
مســرحية اثارت جدال بطريقة التناول، 
وشكلت فريقني من النقاد بعضهم ولد 
للنقد من جسد االدب، واخرون مبدعون 
ولــدوا كباحثــني من خضــم التجربة 

املسرحية العملية«.
ثم حتدث عن مســرحية )أطراف املدينة( 
قائال: كانت جتربة مختلفة آنذاك، نقلت 
املســرح الى الشــاعرية، ثم مسرحية 
تأليفي  مــن  التــي كانت  )الســرداب( 
واخراجــي وقدمها فريق ابداعي رائع، ثم 
مســرحية )االمل( وغيرها من التجارب، 
كنت مــن خاللها اســعى لتأســيس 
مسرح يشمل كل املواصفات التركيبية 
الفكرية واجلمالية، ويتحرك في محيط 

اجملتمع كحدث ووعي وافتراض واحالم ».
وأضاف: بعــد مغادرتي العراق ثار هنالك 
تغيرت  فاملتلقــي  للبحث،  اخــر  فضاء 
شاســعة،  مســاحة  واحتل  مالمحه، 

وتعــددت ثقافاته واختلفت مجتمعاته، 
هنا جاءت مسرحيتي )نساء بال مالمح(. 
لقــد ولدت مــن جتربــة األلــم، ولكن 
باخللفية الفكرية واجلمالية ذاتها، وقراءة 
)الهشــيم(،  تلتها مســرحية  اجملهول، 
هكذا انتقلت التجربــة التكاملية الى 
مساحة اكبر، ومتلقي مختلف، ومنتج 
ابداعــي مختلف، حتى ان بعضا مما قدم 
مــن اعمال بصــورة انا ال اتفــق معها 
شــخصيا، غير ان النص قد انفلت بكل 
طاقته من ســطوتي الى فضاء ابداعي 

واسع، وجتارب متعددة، وفي كل مرة، كان 
النص يثبت عمقه وقدرته على ان يكون 
اساســا خلطاب عرض ابداعي متكامل 
وهو ما حدث في املغرب، واجلزائر، وليبيا، 
والكويت، والسعودية والبحرين، وغيرها 
من الدول العربية، انهــا جتارب ابداعية 
بنيــت على نصوص ال متــوت، متكاملة 
ولديها  والتفسير  للتاويل  قابله  بذاتها، 
الطاقــة والقــدرة علــى تفجير احلس 

االنساني واجلمالي لدى كل مبدع.

* اين جتــد نفســك؟ فــي التأليف ام 
التمثيل ام االخراج؟ 

-قــد يضيع االختيــار، لكننــا يجب ان 
نكون استثنائيني في كل جتربة، ان يكون 
الــى حتقيق خطاب  الوصول  مبقدورنــا 
جمالي ابداعي ســواء فــي التأليف، او 
اإلخراج، او غيرها من جتارب املسرح. ففي 
)الذيب(التي قمت بإخراجها  مسرحيتي 
كان علّي ان اتعامل مع ممثلني من اجيال 
متعددة، وفي مقدمتهم معلمي سامي 
عبد احلميد، واملبدع الكبير خليل شوقي، 
والرائعة زكية خليفة، ومن جيل الشباب 
كان يقــف هناك مبدعــون رائعون عبد 
اخلالق اخملتار، وهيثم عبد الرزاق، وباســم 
قهــار، وماجــد درندش، وحامــد خضر، 
ومحمد هاشــم، وعلي ريســان، وعبد 
الوهــاب عبد الرحمــن، ومحمد مجيد، 
كل يحمــل خطابه االبداعــي وجتاربه. 
كان علّي آنذاك ان اخلق جتانسا جماليا 
يســاعدني للذهاب الــى االبعد بتعزيز 
خطابي كمخرج، وكانت حصيلة تلكم 
التجربة ما كتب عنها، ومن تناولها في 
البحــث وتصريح معلمي ســامي عبد 
احلميد، واستاذي خليل شوقي، من انني 
امتلك تلكم اخلصوصية كمخرج، والذي 
تعــزز فيما بعد بتجــارب قدمتها خارج 

العراق.

*ميكــن ان نعــد عالقتــك بالتلفزيون 
قليلة؟ ملاذا؟ 

يشــترك  التلفزيوني  االنتــاج  -عملية 
فيها الدعم االقتصــادي واالبداع الفني 
والتلقي اجملتمعي، غياب محور من هذه 
احملــاور يقوم بتعطيــل العملية الفنية 
كليا، التراجع في انتــاج الدراما واضح، 
وحقيقــة يتحدث عنهــا اجلميع، وهي 
موجــودة ايضا في الكثير مــن البلدان 
العربية، اما في العراق فيبدو ان العملية 
تعقيدا، نســمع  واكثر  معطلة كليــا 
نتائج مختلفة،  ونرى  تصريحات مهمة، 
على سبيل املثال كان هنالك مسلسل 
اسمه )موال الفجر( اشادت به كل جلان 
الفحص منذ ســنني طويلة، كتب بدقة 
متناهية، اال انه لم يشــاهد النور منذ 
اكثر من عشرين عاما كنت أتأمله كثيرا، 
الن التجربة االبداعية تؤسس ملا بعدها 
غيــر ان التجارب اإلبداعيــة، احلقيقية 
كما يبدو قد كتب عليها التغيب واملوت 

بصمت.

* كيــف تفاعــل اجلمهــور العربي مع 
كتاباتك؟ 

-اعمالــي في الوطن العربــي هي التي 
اسست لنفســها، وهي التي تعاضدت 
مع مبدعني من شــتى البلــدان لتقدمي 
خطــاب مســرحي ابداعــي، وحصدت 
اجلوائز املتقدمة فــي املهرجانات، فحني 
يــرى املبدع ســواء في املغــرب العربي، 
او اخلليــج، او اي بلــد حقيقته وحلمه 
)على  الهشــيم  وامله في مســرحيتي 
ســبيل املثال فقد جتاوزت اإلطار الضيق 
السنوات  تتوالى  األكبر.  املســاحة  الى 
وماتزال املســرحيات قادرة على تأسيس 
عالقات متجددة، وهــذا يعني ان النص 
ال ميوت، وعلى ســبيل املثال مســرحية 
)نســاء بال مالمح( كتبتهــا عام 96 19 
األردنية  الفنانــة  وقدمتها  األردن،  فــي 
»مجد القصص« بعد ان كنت قد غادرت 
األردن، وها هي املســرحية ذاتها، وبرؤية 
اخرى وفريق عمل أردنــي اخر، تولد على 
خشــبة املســرح االردني من جديد بعد 
أكثر من عشرين عاما، وهذا االمر يحدث 
)القلعة(،  مع مســرحياتي األخرى مثل 
و)معطف  و)الرحمة(،  التــراب(،  و)ذاكرة 
االمير(، و)نســاء بال مالمح(، و)الهشيم( 

وغيرهما من االعمال.
 وتابع: هنالك مرحلة جديدة من البحث، 
ونتائج أكثر دهشة في نصوص ستطلق 
قريبــا، هــي ذهاب الــى ما هــو ابعد، 
أكثر دهشــة، أكثر مواجهــة للحقائق 
الوجد حتى  أللــم  واقتراب  العميقــة، 
اخلرائب  دروب  يســلك  وبحث  تتلمسه، 
العتيقــة والغرائبيــة ملواجهة احلقائق 

األصيلة.

انطباعاتــك عــن املســرح  *ماهــي   
العراقي اليوم ؟ 

-املســرح العراقي حي بتجارب مبدعيه 
احلقيقني، هكذا كان، وهكذا سيبقى مع 
االجيال التي تولــد، والتجارب املتنوعة، 
لكن مــا يفــزع، ان راكبــي املوجة قد 
غيبوا املبدعني احلقيقيــني الذين ركنوا 
يجري،  مــا  مبراقبة  واكتفــوا  للصمت، 
العراق وليــس خارجه، لكن  وهم داخل 
كأنهم خارجه، فهم مغيبون وان كانت 
اسماؤهم وجتاربهم ال ترتضى التغييب.

الفنان المسرحي عبد االمير شمخي: أعمالي قابله للتأويل
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بغداد - سالم البغدادي:

حتظى أفــالم الرعب مبتابعة جمهور 
واســع من الشــباب والكبار وحتى 
األطفال، ملــا حتمله من اثارة، وترقب، 
يضفي نوعا من احلماسة ملتابعتها.

وفــي كل عــام تنتــج الســينما 
التي  األفــالم  عشــرات  األميركية 
تنتمــي الى فئــة أفــالم الرعب، ملا 
حتققه من مكاســب وواردات مالية 
تعدد  ومــع  التذاكر،  فــي شــباك 
املواقــع التي تعنى برصــد نتاجات 

السينما، فقد حرص بعض اخملرجني 
علــى ان يبتكروا أنواعــا جديدة من 
حاالت ومشــاهد الرعب، خاصة وان 
الدماء  مناظر  تتخللها  التي  األفالم 
ومشــاهد القتل املقزز نالت حظها 
من نقمــة عدد مــن اجلمهور حتى 
من محبي هذه النوعية من األفالم، 
لذا فأصبح التشويق العامل األكثر 
أهمية بالنســبة إليهم ما عدا قلة 

منهم.
جمهور  للسينما  أصبح  العراق  في 
عريض متابع وشــغوف مبــا تنتجه 
الســينما العاملية بعد ان انتشرت 
صاالت الســينما بعــدد من املوالت 

على وفــق املعاييــر العاملية، حيث 
تعرض أفالم اجنبية يعلن عنها في 

البورصة العاملية.
وجتد أفالم الرعب صدى واســعا بني 
اجلمهور األميركي والذي من الواضح 
انــه مؤمــن باألشــباح والغيبيات 
وهذا ميكــن ان نتلمســه من خالل 
مئــات األفــالم التي تتحــدث عن 
وجود االشــباح واالرواح وتؤكد خالل 
فقد  لذا  حقيقتهــا،  على  احداثها 
يكون ألفالم الرعب حظوة بســبب 
ان هــؤالء يبحثون عن أجوبة لبعض 
األسئلة ويتأملون العثور عليها من 

خالل تلك األفالم.

في عــام 2018 اجتهت أنظار محبي 
أفالم الرعب األجنبية، إلى مجموعة 
من األفالم املشــوقة، واخليالية التي 
متتلــئ بظواهر غامضــة، وقصص 
مبنية على واقع يســتثمرها كتاب 
اليها  ليضيفوا  الســينما  ومؤلفو 
ملسات من احلركة والتشويق واالثارة، 

ليحققوا من وراها جناحات كبيرة.
ونســتعرض أهم أفالم هذه األفالم 

التي مت عرضها في 2018.

Winchester
من إخــراج وتأليف بيتر ســبيريج. 
وبطولــة، ســارة ســنوك، وهيلني 

ميرين، وجايسون كالرك. تدور احداث 
الفيلم عن وريثة ســالح ناري غريبة 
األطــوار، تعتقد بأنهــا ُمطارَدة ِمن 
ِقَبــل أرواح األشــخاص الذين ُقتلوا 
بواسطة هذا السالح الناري، بندقية 

)وينشستر(.

The Purge: The Island
وتأليف  ماكمــوري  جيــرارد  إخراج 
جيمس دميوناكو ومن بطولة، شاينا 
الين، ومو مكراي وميلوني دياز. يتناول 
أدت  التي  السابقة  األحداث  الفيلم 
بالنهاية الى ظهور أول يوم من أيام 
من  تصير  الذي  الســنوي  التطهير 

خالله كل اجلرائم مشروعة مبا فيها 
القتل والذي تبدأ به احداث الفيلم.

 
The Nun

إخراج كورين هــاردي،  وتأليف جاري 
دوبرمــان، عــن قصة جيمــس وان. 
بطولة، تايسا فارميجا ، وبوني آرونز، 
ودميان بيشــير. تدور أحداث الفيلم 
بشأن كاهن اسمه األب بيرك، والذي 
يتم إرســاله إلى روما للتحقيق في 

الوفاة الغامضة إلحدى الراهبات.
 

Halloween
تأليف:-  جرين  جوردون  ديفيد  إخراج 

أفضـل 10 أفـالم رعـب فـي 2018

 الصباح الجديد - وكاالت:
رامبرانت فــي مدينة  ريــن  ولد فان 
اليدن وسط هولندا عام 1606. وكان 
منذ صباه من أوائل وأهم الرســامني 

الهولنديني.
وما يزال الى يومنا هذا يحتل مكانة 
مرموقــة بني رســامي العالم، نظرا 
أعمالــه، قــوة تعبيره،  لضخامــة 
واتقانه رســم البورتريــه، وتغطيته 
لعدد كبير مــن القصص واألحداث 

املهمة.
برســم  مغرمــا  رامبرانــت  كان 
التاريخية  والقصــص  املوليدرامــا، 
الدينيــة، فإلــى جانــب الكثير من 
لوحاته التي تناولــت هذه القضايا، 
الشــهيرة  لوحته  رامبرانت  رســم 
"تعمية شمشون اجلبار" عام 1636، 

وهي لوحة جتســد أهــم حدث في 
رواية شمشون اجلبار حني تآمر عليه 

أعداؤه للنيل منه وسلب قوته.
تقول الرواية ان شمشــون كان بطال 
يتمتع بقوى وقدرات جسدية خارقة، 
وقد جعل اهلل ســر قوته في شعره. 
ويقال انه كان يصارع أعداءه فينتصر 
عليهــم وحده مهمــا كان عددهم، 
وعتادهم. وتــروي القصص انه صارع 
اســداً ضخما فقتله، واقتلع بوابات 
مدينــة محصنة بيديــه العاريتني، 
وأباد جيشا بأكمله حني كان سالحه 
الوحيــد عظمة حيــوان ميت! والى 

ذلك من القصص الغريبة.
حاول أعداء شمشــون مرارا القبض 
عليه أو قتله، لكنهم لم يستطيعوا. 
كان دائمــا يهزمهم في كل مؤامرة، 

مما اثار حنقهم واهتمامهم الشديد 
بتدبير اي حيلة للنيل منه.

وكان لهــم ذلك حني تآمروا مع امرأة 
جميلة تدعى دليلــة، اقنعوها مببلغ 
من املال مقابل ايقاع شمشــون في 
غرامهــا. كان عليهــا أن تتودد اليه 
وتغريــه حتــى يفضي اليها بســر 
قوته، حتى مت ذلك في إحدى الليالي، 
فســارعت دليلة إلى قص شــعره، 
ومن ثم نادت أعداء شمشون فقاموا 
بفــقء عينيه وتكبيلــه وقيادته الى 

األسر.
رســم رامبرانــت في لوحتــه هذا 
املشهد املهم من الرواية، بحيث نرى 
هــرب دليلة من املكان، ونرى جســد 
شمشــون مســجى علــى األرض، 
يحيط به أعداؤه لفــقء عينيه، في 

بشــتى  مقاومتهم  هو  يحاول  حني 
الطرق.

سلط رامبرانت الضوء على شمشون 
املهمان في  العنصران  ودليلة، فهما 
الروايــة، واتقن رســم تعابير الوجه 
واجلسد جلميع الشخوص في اللوحة، 
فبالرغم من قص شــعر شمشون، 
مصدر قوته، مــا زلنا نرى الذعر على 
وجوه بعض اعدائه، وكأنهم خائفون 
او متــرددون من االقتراب منه. إضافة 
الى حركة قدمي شمشــون وتعابير 
وجهــه الغاضب، وتشــنج أعصابه 
ويديــه بصــورة تدل علــى غضبه، 
ومحاولته االفــالت من الرجال، األمر 
الذي منح اللوحة قــوة أكبر، وكأننا 
نسمع ونشاهد املشهد أمام أعيننا 
في هذه اللحظة. وهذا ما مييز لوحات 

رامبرانت عامة.
في نهاية الرواية استطاع شمشون 
االنتقــام من اعدائه، حــني أخرجوه 
من األسر ملشاهدته وهو أعمى، من 
دون حــول أو قوة، كيف ســيصارع 
هذه  عليهم  سيتغلب  وهل  األسود، 
املــرة؟ لكنهم لم يكونــوا يعلمون 
أنه في فترة األســر قد طال شــعره 
واســترد بعضــا من قوتــه، فوقف 
شمشون بني عمودين أساسيني من 
مبنــى املصارعة وهّز العمودين بقوة 
محاوال هــدم املبنى علــى من فيه، 
قائال جملته الشــهيرة: "علّي وعلى 
أعدائي يا رب". فمات شمشون، ومات 

اعداؤه جميعا.
ترمــز قصة شمشــون اجلبــار لدى 
البعض الى قوة احلــب والى املقولة 

الشــائعة: ومن احلب ما قتل. ولدى 
بعض آخر تشــير القصــة الى قوة 
فتنة  على  العجيبــة  وقدرتها  املرأة 
رجل وســلبه ذاته، مهما كانت قوته 

ومهما كان بطشه.
أكثر  رامبرانت مــن  لوحــات  تعــد 
اللوحات العاملية قوة وضخامة وقدرة 
والقصص  األحــداث  جتســيد  على 

الشهيرة.
وقد أطلــق على رامبرانت أيضا لقب 
رســام العتمة، نظرا الــى متضيته 
أغلب الوقت في غرفة معتمة يرسم 
فيها لوحاته الشهيرة، لكن املفارقة 
كانت بأنه يعد أكثر الرســامني قوة 
التالعب بالضوء والظل،  وشهرة في 
ومنح الضوء معنى ومفهوما خاصا 

في لوحاته اخملتلفة.

شمشون الجبار كما  رأه الفنان الهولندي فان رين رامبرانت

من مسرحية القلعة



رحاب البارودي

الغالف مسؤولية كبيرة  يقع على 
في جذب القارئ لكتــاب ما، فهو 
مــرآة حقيقيــة تقدم انعكاًســا 
بصريًــا حملتوى الكتــاب، فضالً عن 
دوره في لفــت انتباه القــارئ له، 
والتعبيــر عن نوع الكتــاب ومادة 
مسؤولية  ايضا  عليه  تقع  احملتوى، 
أن يفوز بثقة القارئ في املنافســة 
الثقافية مع بقيــة الكتب اجملاورة 
لــه باملكتبة، فمهمته الرئيســة 
املساعدة في تسهيل بيع الكتاب، 
وتوفير البيانات التي يحتاج القارئ 
معرفتها عــن احملتوى والكاتب ودار 

النشر.
حتتفــظ مكتبــة »بودليــان« في 
أقدم  ببريطانيا بغالف  أكســفورد 
اليــوم، وهو  كتاب معــروف حتى 
غــالف كتاب »تقدمــة الصداقة« 
احلرير  من خيوط  والغالف منسوج 
األبيــض، ومكتوب عليــه العنوان 
باللون األســود، كما طرزت أطرافه 
في  الزخرفية،  باألشــكال  األربعة 
حني توجــد مجموعــة أخرى من 
أغلفـــة الكتـــب القديـمة فـي 
تاريخها  ويعود  البريطانية  املكتبة 
إلــى فترة 1919م، وتعــد من أقدم 
حتى  احملفوظة  املعروفــة  األغلفة 

اآلن.
أما في عاملنا العربي فقد انطلقت 
من مصر فنون الكتاب، وازدهرت مع 
نشاط احلركة التشكيلية املصرية، 
العشرين،  القرن  ســتينيات  وتعد 
نقطة انطــالق حقيقية لتصميم 
أغلفــة الكتــب، وكان أهم فناني 
هــذه الفترة جمال قطــب« الذي 
صمــم أغلفة كتب أشــهر كّتاب 
إحســان  محفوظ،  )جنيب  املرحلة 
أباظة، يوسف  ثروت  القدوس،  عبد 
الســباعي، …وغيرهــم(«، والفنان 
»محي الدين اللباد« الذي استلهم 
أغلفة كتبه مــن الرموز البصرية 
املتوفرة في احلياة اليومية املصرية.

قراءة  يعتمــد على  املصمم  وكان 
متأنيــة واعية للكتــاب ثم البدء 
فــي ترجمتــه ترجمــة بصريــة 
تضيــف للنــص مــا قــد يكون 
خفًيــا على القــارئ، وتعتمد هذه 
املدرســة علــى معاجلة ســطح 
الغالف معاجلة تشــكيلية، عكس 
فنانــي املدرســة احلديثــة الذين 
يكتفون بقــراءة ملخص للكتاب، 
ويعتمد منهجهــم على التجديد 

التشكيلي.

عالم »حلمي التوني« الزخرفي
تنقلك تصميمات »حلمي التوني« 
إلــى عالم زخرفي ذي حملة طفولية، 
ومفــردات مغرقــة فــي احملليــة 
البصري  موروثنــا  من  مســتمدة 

العربي، كمــا أن أغلب تصميماته 
يحيط بها إطارات ســميكة حتدد 
الفكرة وتدفع القارئ دفًعا للغوص 
فــي مضمــون الكتــاب، كما أن 
أســلوبه الفني يرتكز على دعائم 
تشــكيلية بحتــة، فهــو يعالج 
معاجلة  الغالف  ســطح  مساحة 
هو  الغــالف  ولــكأن  تشــكيلية 
لوحــة متحفية، فخطوط الفكرة 
الرئيسة دائًما سميكة مركزة، كما 
في غالف كتــاب »ثالثية غرناطة« 
الغالف  فنجــد  عاشــور،  لرضوى 
تتصدره صورة لفتاة أندلسية ذات 
مالمــح عربية، فالعيون واســعة 
والشعر ليلي مجعد بينما املالبس 
وتبرج الفتاة أسباني الطراز، يحيط 
بها إطار ســميك من اللون األحمر 
املورســكية  الفتاة  وكأمنا  الداكن 
اجلميلة مسجونة في إطار دموي ال 

فكاك منه.

»أحمد اللباد« جامع
املفردات البصرية

علــى درب والــده الفنــان »محي 
اللباد«  اللباد« ســار »أحمد  الدين 
املكتبة  فأثــرى  ثابتــة،  بخطوات 
العربية مبجموعة غنية من أغلفة 
الكتب املهمــة، التي اعتمد فيها 
علــى مخزونه البصري املســتمد 
مــن احلياة اليوميــة. وعلى الرغم 
من انتماء أحمد اللباد للمدرســة 
النص  بدراسة  تهتم  التي  القدمية 
جيًدا قبــل العمل على الغالف، إال 
أنه يختلف عنها في اعتبار الغالف 
دعــوة القتناء الكتاب، وليس لوحة 
تشــكيلية يتحكــم فيهــا إجناز 

املصمم نوًعا من الوسائط.
هــو معرض مفتوح  الغالف  ويعد 
ملفــردات أحمــد اللبــاد البصرية 
التي يجمعها مــن البيئة احمليطة 
ســطح  مســاحة  في  ليختزلها 
الغــالف، وتتميــز مفــردات اللباد 
متوقعة  غيــر  بأنهــا  البصريــة 
وأحيانًا صادمة كتلك التي تتصدر 
تصميمه لغالف ديوان »حبة تراب«، 
السطح  مســاحة  قّســم  حيث 
النصف  وتصدرت  مائلني  لنصفني 
العلوي صــورة فوتوغرافية ملونة 
لدميــة مخلوعة الثيــاب مبعثرة 
لظهرها،  وجههــا  حيث  التكوين 
بينما في النصف الســفلى وضع 
مظللة  إخبارية  فوتوغرافية  صورة 
الشعب  ورجل من عامة  لسيدتني 
في مشــهد يومي، وهو مشــهد 
العودة من الســوق بشــكل يبدو 
وكأنهم ظــل للدمية ويفصل بني 
اجلزأين عالمة النقاط واملقص )رمز 
لقص كوبونات مسابقات اجملالت(. 

»وليد طاهر« من اخلط
يبدأ كل شيء وينتهي

اخلط هــو البطل األساســي في 
»وليد  كتــب  أغلفة  تصميمــات 
طاهر«، فبأقل اخلطوط اجملردة يعالج 
طاهــر أعقد األفكار الفلســفية 
التي يتناولها النص، مبسًطا إياها 
في خطوط بسيطة ولكن عميقة، 
كما فــي تناولــه الفنــي لغالف 
فيه  اعتمد  فقــد  »محال«،  كتاب 
على النقالت احلادة بني املســاحات 
اللونية ذات التضاد اللوني الصارخ 
يؤهل  حتى  والفوشيا(،  )البرتقالي 

القــارئ لفكرة التنقــل بني احملال 
ثم  النص،  يناقشــها  التي  والبالد 
بخطوط بسيطة باللونني احملايدين 
واألبيض(  )األســود  صراحة  األكثر 
منتصف  في  الكتاب  عنوان  يصدر 

التصميم.
في حني يعالج املســاحات اللونية 
معاجلة مبســطة جــًدا في غالف 
كتــاب »جوانتامــو«، إذ يتوســط 
التصميم شــخصية مرســومة 
محاطــة  مختزلــة  بخطــوط 
متدرجة  مربعة  لونية  مبســاحات 
في املساحة واللون، فاملربع الكبير 
أســود اللــون يعكــس داللة عن 
الــذي يعيش فيه  الكبير  املعتقل 
البطل املرســوم بخطوط مزدوجة 
)تعطي االنطباع باهتزاز شخصية 
ثم  التعذيــب(،  نتيجــة  البطــل 
املربعة  اللونية  املســاحات  تتدرج 
فتضيق أكثر حــول كتفي البطل 
وتتنــوع األلــوان بهذه املســاحة 
األقل داللــة على التغيــرات التي 
مــر بها بالســجن، ثم املســاحة 
لتحاصر  والتي تضيق جًدا  األخيرة 
رأس الشــخصية املرسومة والتي 
تعكــس داللة أن البطــل لم يكن 
سجني املعتقل فقط ولكنه أصبح 

سجني أفكاره أيًضا.

»كرمي آدم« يقتطف
من كل بستان زهرة

يعد »كــرمي آدم« من أجنــح فناني 
تصميــم الغالف حالًيــا وأغزرهم 
إنتاًجا. وعلى الرغم من هذا، إال أنه 
لم يخلق عامله اخلاص به حتى اآلن، 
نالحظ  لتصاميمه  متأنية  وبنظرة 

الدين  أمثــال »محي  بالكبار  تأثره 
اللبــاد« في تصميــم كتاب »زمن 
الغم اجلميل«، فقد اتبع أســلوب 
استلهام  في  الكبير  الكتب  صانع 
اليومية  احلياة  من  بصرية  مفردات 
في  بصورة عشــوائية  وجمعهــا 
مساحة ســطح الغالف، و«حلمي 
التوني« فــي تصميم غالف كتاب 
حيث  العينــي«،  القصــر  »كمني 
استلهم أسلوبه في تأكيد عناصر 
التصميــم بخطــوط ســميكة 
واســتخدام خامات تصويرية على 

أسطح خشنة.

عبد الرحمن الصواف
يعد »عبد الرحمــن الصواف« من 
األغلفة  تصميم  موجة  مؤسسي 
اجلديدة، ويعتبر من أجنح أبناء جيله 
حيث قام بتصميم عدد من أغلفة 
الكتب ألدبــاء كبار أمثال »إبراهيم 
عبد اجمليــد«، و«أمير تاج الســر«، 
وكتــاب شــباب أمثال »شــيرين 
هنائي«، و«عمرو املنوفي«، و«حسن 
اجلنــدي«، ويتميز الصــواف بلغته 
اخلاصة واملتفردة في معاجلة سطح 
يلجأ حللول  مثــاًل  الغالف، فنجده 
الغالف  تقســيم  مثل  تشكيلية 
عدة أقســام ليحتوي كل قســم 
عدة عناصــر أو عنصرًا واحًدا يعبر 
بصورة جتريدية عن فكرة معينة، أو 
مشهد مما يحتويه النص األدبي، برز 
هذا في غالفني هما »برج العذراء«، 
و«رميورا«، واستطاع أن يقدم فيهما 

جتربة بصرية مختلفة.

»أحمد مراد«: عندما يتحول 

تصميم الغالف إلى أفيش 
سينمائي

األغلفة  ومصمــم  الكاتــب  يعد 
»أحمد مراد« مــن أجنح املصممني 
الشــباب جتاريًا، وتصميماته تلقى 
رواًجــا بالًغــا فــي عالم النشــر 
احلديث، ولكن على الرغم من ذلك 
إال أن تصميمات أحمد مراد تبتعد 
وتقترب  وظيفتــه،  عــن  بالغالف 
أكثر من عالم البوســتر أو أفيش 

السينما.
ولعل دراســة أحمد مراد للتصوير 
الســينمائي هــي مــا تتحكــم 
فــي رؤيتــه لتصاميمــه، فعينه 
تعــودت دائًما الترجمــة البصرية 
للنص مــن خالل عدســة كاميرا 
رؤيته هذه  نقل  وبالتالي  السينما، 
لتصميماته التي لم تضف لعالم 
األغلفة جديًدا بل لعلها انتقصت 
وامللصق  الغــالف  من  فلكل  منه، 
أبعــاد وطبيعــة وتكويــن وحلول 
وهذا  اآلخر،  بصرية مختلفة عــن 
اخللط بينهما أّثر سلًبا على أغلفة 
كتبــه مثــل تصميــم »الهول«، 
و«1919«، و«أرض اإلله«، فنحن هنا 
أمام بوســتر أو ملصق فيلم، حتى 
أن تصميم غالف »الهول« يتشابه 
حد التطابق مع أفيش فيلم الرعب 

.»Thr ring« األميركي الشهير

وللنساء نصيب
برغم ســيطرة الرجال على مجال 
تصميــم أغلفــة الكتــب إال أن 
الشــاعرة والفنانة »غادة خليفة« 
استطاعت أن تكسر هذه السيطرة 
وتفسح لها مكانًا مهًما، ومتكنت 
أن  واملعبرة  العميقة  بتصميماتها 
تتصدر املشــهد وترسخ لنفسها 
مكانًــا ثابًتا مســاويًا للرجال في 

عالم األغلفة.
وعالم غــادة خليفة مبهج وملون 
فبتجريدية  للغايــة،  وتشــكيلي 
رقيقــة يتحكم فيهــا اخلط الذي 
أفسحت له اجملال ليتصدر مساحة 
ســطح الغــالف بحريــة، قدمت 
تصميم كتاب »هالوس« الذي يعد 
قطعــة فنية من قطــع الترجمة 
البصريــة العميقــة لنص ما، في 
حني قدمت في غالف ديوان »عارف 

يا حسني« جتربة بصرية مشبعة. 
إن الفنانني الشــباب اســتطاعوا 
تدفق  وإحداث  الراكدة  املياه  حتريك 
إبداعي جديد أعطى انتعاشه لروح 
تصميم األغلفة، ولكن على الرغم 
مــن ذلك مــا زال الطريق أمامهم 
طويالً ليكتســبوا مزيًدا من اخلبرة 
يرتادون  أخــرى  وخوض جتارب فنية 
فيها عوالم جديــدة؛ لتفرز أعماالً 
املكتبة  وتثري  القارئ  متتع  إبداعية 

العربية.

* اضاءات

الفن التشكيلي في أغلفة الكتب..اول ما تقع عليه العين*

يعد الغالف هو 
معرض مفتوح 
لمفردات 
أحمد اللباد 
البصرية التي 
يجمعها من 
البيئة المحيطة 
ليختزلها في 
مساحة سطح 
الغالف، وتتميز 
مفردات اللباد 
البصرية بأنها 
غير متوقعة 
وأحيانًا صادمة 
كتلك التي 
تتصدر تصميمه 
لغالف ديوان 
»حبة تراب«، 
حيث قسّم 
مساحة السطح 
لنصفين مائلين 
وتصدرت النصف 
العلوي صورة 
فوتوغرافية 
ملونة لدمية 
مخلوعة الثياب 
مبعثرة التكوين 
حيث وجهها 
لظهرها

تجد أفالم الرعب 
صدى واسعا 
بين الجمهور 
األميركي والذي 
من الواضح انه 
مؤمن باألشباح 
والغيبيات 
وهذا يمكن 
ان نتلمسه 
من خالل مئات 
األفالم التي 
تتحدث عن 
وجود االشباح 
واالرواح وتؤكد 
خالل احداثها 
على حقيقتها، 
لذا فقد يكون 
ألفالم الرعب 
حظوة بسبب ان 
هؤالء يبحثون 
عن أجوبة 
لبعض األسئلة 
ويتأملون العثور 
عليها من خالل 
تلك األفالم
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وبطولــة، جودي  دانــي ماكبرايــد 
وأندي  كورتيس،  لــي  وجيمي  جرير، 
عندما  الفيلم  وقصة   . ماتيشــاك 
تعود )لوري ســترود( إلى مواجهتها 
األخيرة ضد سفاح الهالوين )مايكل 
مايرز(، املُقّنــع الذي يطاردها منذ أن 
جنت بحياتها بعدما كان قاب قوسني 

أو أدنى من قتلها منذ أربعة عقود.
 

The Little Stranger
وتأليف  أبراهامســون،  ليني  إخراج 
عن  اقتباسا  كوكســون،  لوسيندا 
رواية ســارة ووترز. وهــو من بطولة 
دومنال جليســون، وروث ويلســون، 

وويل بولتر.
قصــة الفيلم عــن د. فــاراداي ابن 
اخلادمــة، الــذي اســتطاع أن يجد 
مكانته في اجملتمــع ويصبح طبيًبا 
محترًما، يلقى التقدير بالبلدة. خالل 
صيف 1947، يتم استدعاؤه لفحص 
مريض يسكن في مبنى فاخر كانت 
تعمل به والدته. لقد ظل هذا املبنى 
مدار  على  )آيريــس(  لعائلــة  منزاًل 
قرنني، وأمسى اآلن مسكونًا من ِقَبل 

كيان شرير أخطر من املوت ذاته.
 

A Quiet Place
إخراج جون كراسينســكي وتأليف، 

. ومن  بريــان وودز، وســكوت بــك 
بطولــة إمييلي بالنــت، ونوح جيب، 
وميليسنت ســيموندز. تدور أحداث 
الفيلم في مزرعة هادئة تســكنها 
أســرة صغيــرة متحابــة. تتعرض 
هذه األســرة للترهيب والرعب - ِمن 
- لبعض  أشــباح وكائنات مخيفة 

الوقت.

Game Night
إخــراج جــون فرانســيس دالــى. 
وتأليف مارك بيريز. وبطولة:- بيللي 
بيتمــان،  وجاســون  ماجنوســني، 
وريتشيل ماك-آدامس. قصة الفيلم 

عن مجموعة من األصدقاء الشباب 
ويتســامروا  يتقابلــوا  أن  اعتــادوا 
ويلعبــوا ضمن ســهرات ترفيهية، 
فوجدوا أنفســهم علــى حني غرة 

يحاولون حل لغز جرمية قتل.

The Shadow Within
إخــراج تياجــو مســكيتا، وتأليف 
مارك مورجان، ومن بطولة ليندسي 
لوهان ، وشــارلوت بيكيت، وجياني 
الفيلم عن محققة  كبالدي. قصة 
خاصة عليها أن تكشف لغز مقتل 
عمها، فــي حني حتافظ قدر اإلمكان 
على سرها بأنها حفيدة لساللة من 

املستذئبني.
 

Strangers: Prey at Night
وتأليف   Kروبرتس إخراج جوهانــس 
بريان بيرتينو ومن بطولة كريستينا 
هندريكس، ومارتن هندرســون. تدور 
برية  الفيلم بشــأن رحلة  احــداث 
عائلية تأخذ منعطًفا خطيرًا عندما 
نطاق  إلــى حديقة خــارج  يصلون 
تغطية احملمول، لكي يجلســوا مع 
يكتشفون  لكنهم  أقاربهم،  بعض 
أن احلديقــة الغامضــة مهجــورة 
يقوم  الظالم،  وحتت غطاء  بالكامل، 
ثالثة مرضى نفسيني ملثمني، بوضع 

العائلة حتت اختبار الكفاح من أجل 
البقاء.

Cadaver
إخــراج ديدريك فان رويــنK وتأليف 
ميتشل،  وبطولة شاي  بريان سيف 
وســتانا كاتس، وجري دامون. وقصة 
الفيلم تبدأ عندما تتولى شــرطية 
خرجت لتوها من مصحة تعافي من 
اإلدمان دورية املقابر داخل مشــرحة 
مستشــفى املدينة، فتواجه هناك 
سلســلة مــن األحــداث الغريبة، 
والعنيفة التي يقوم بها كيان شرير 

يسكن إحدى اجلثث.

أفضـل 10 أفـالم رعـب فـي 2018

قراءات من المواقع العربية

جانب من األغلفة العربية
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الصباح الجديد - وكاالت:

 اخلدع السينمائية عبارة عن مؤثرات 
أعيننــا، فنصدق  تدهــش  بصريــة 
ســحرها، ألنه يأتي من عالم العلم 
فيزيائية  لنظريات  واخلاضع  الواقعي، 
تلك  مكنت  إلكترونيــة،  وتطبيقات 
األفكار من التحول لواقع يتم تصويره 

وعرضه عبر الشاشة.
 فالفيزيــاء والكيميــاء والرياضيات 
كلهــا تلعب دوراً أساســياً في علم 
اخلاصة،  واملؤثرات  السينمائية  اخلدع 
لذا ميكننــا القول باختصار أن العلم 

يقود الفن.
 غالبــا ما ال نفهــم املؤثرات اخلاصة 
على حقيقتها، فهي ليســت مجرد 
رؤى مبهرة من صنع جهاز احلاسوب، 
كمــا أن املؤثرات العمليــة والعمل 
اجلســدي في موقــع التصوير الذي 
يقوم به فريق صناعــة الفيلم، تعد 
أيضاً من العناصر املهمة في صناعة 

اخلدع السينمائية. 
برامج الكمبيوتر

 أشهر اخلدع السينمائية املستعملة 
السحري لتصوير  املفتاح  »الكروما«، 
جميع املشاهد التي ميكن تخيلها مع 
توفير الكثير من الوقت واجملهود واملال، 
وهي األبرز من بني اخلدع السينمائية 

على اإلطالق.
 تعتمد فكرة الكروما بنحو أساسي 
الســينمائي  املشــهد  تصوير  على 
املطلوب أمام خلفية خضراء اللون ثم 
يتم إدخال املشهد لبرامج الكمبيوتر 
وحتويل اللون األخضر املوجود باخللفية 
إلى الشــفاف فال يتبقــى في إطار 
الصورة سوى املمثلون ثم يتم تركيب 

أي خلفية يريدها صناع الفيلم. 
ترجــع فكــرة الكرومــا إلــى أكثر 
مــن 100 عــام مضوا حيــث كانت 
بعض  إلضافــة  قدميــاً  تســتخدم 
الشاشــة  على  اجلانبية  امللحوظات 
دون احلاجــة لكتابتها خصيصاً أثناء 
اخللفية  كانت  ولكن  املشهد  تصوير 
ذلك  وكان  اللون  زرقاء  املســتخدمة 
قبــل اختــراع الكمبيوتــر بكثير. - 
إعالنات - أما مع تطور تقنيات تصوير 
األفالم وتعدد اخلدع السينمائية وجد 
الصناع أن عني اإلنســان حساســة 
بدرجة أكبر للــون األخضر عن بقية 
األلوان فعلى هذا األساس مت تصميم 
عدســات الكاميرا بالفكرة نفسها 
وبالتالــي أصبح اســتعمال خلفية 
خضراء بدالً من اللــون األزرق أفضل 

بكثير ألنه يضمــن نقاء اخللفية في 
املشــهد وبالتالي ســهولة حتويلها 
ابتكار  وبالطبع مع  الشــفاف.  للون 
الكرومــا ، التــي تعــد كواحدة من 
أفضــل اخلدع الســينمائية ، أصبح 
تصوير أي مشهد مهما كان مكانه 
اعتــاد صناع  للغاية كمــا  ســهالً 
السينما على جتنب التصوير اخلارجي 
في الشوارع قدر اإلمكان باستخدام 
الكروما ووضــع خلفية حتتوي منظر 
املطلوب، كما استفاد  العام  الطريق 

صناع الديكور من فكرة الكروما في 
جتنب حتضير الكثيــر من الديكورات 
املرهقــة والتي حتتــاج لوقت طويل 

وميزانية بالغة. 
العيوب: ولكن ال يعيب فكرة الكروما 
كإحدى اخلدع الســينمائية ســوى 
ارتداء  اخلدعة على عــدم  اشــتراط 
املمثلني أو احتواء املشهد في صورته 
باللون األخضر  األولية على أي شيء 
وإال فســتتم إزالته أثناء تعديل لون 
اخللفية وإذا كان من الضروري تواجد 

املشــهد فيمكن  األخضر في  اللون 
حينهــا االســتعاضة عــن اخللفية 
اخلضــراء بأخرى زرقــاء اللون. كذلك 
قد متثل اإلضاءة أثناء تصوير املشهد 
صعوبة في تعديل الكروما حيث تؤدي 
إلى إحداث ظل للممثل على اخللفية 
احمليطة به مما يؤثر على عملية تغيير 
اللون كما أن تداخــل الظل والضوء 
في املشهد يؤدي إلى تغيير مستوى 
إشــباع األلوان في الكاميرا مما يغير 
داكنة  إلى درجة  اللون األخضر  درجة 

أكثر أو على العكس باهتة أكثر من 
املطلوب. 

ومــن أحــد العيــوب أيضــاً بعض 
متطلبات املشــهد التي تستلزم في 
أثنــاء تصويره إدراك املمثل لشــكل 
احمليطة حيث سيطلب منه  اخللفية 
القفز مثالً أو اإلشــارة ملــكان ما أو 
اإلمساك بســطح ما داخل املشهد، 
وحــاول صنــاع العمــل حــل تلك 
املشــكلة إما بتفادي ذلك اجلزء أثناء 
كتابــة النص الســينمائي أو بوضع 

الهدف املطلــوب مع تغطيته باللون 
برامج  وتعديله الحقــًا عبر  األخضر 
الكمبيوتــر أو احلــل األخير واألحدث 
كتلك  العرض  آالت  اســتخدام  وهو 
املوجودة في دور عرض األفالم لتظهر 
اخللفية املطلوب وضعها في املشهد 
على اخللفية اخلضــراء ولكن بدرجة 
أقــل وضوحــاً بكثير بحيــث مييزها 
املمثل أثناء التصوير ولكن في نفس 

الوقت ال تظهر على الكاميرا. 

املطاردات 
ال يخلــو الفيلــم الســينمائي من 
مشاهد املطاردات واحلركات السريعة 
والتي قد يتم تصويرها باســتخدام 
بعضها  تطــارد  حيــث  الســيارات 
البعض مما قد ينتهي بحادث مأساوي 
كارتطام الســيارتني معــاً أو انقالب 
يتم  املطاردة  تلك  ولتنفيذ  إحداهما، 
اللجــوء لبعض اخلدع الســينمائية 
والتي تشــمل: مصمــم املطاردات: 
وهو شخص قادر على قيادة السيارة 
بســرعة بالغة وفي الوقت نفســه 
الذي يضمن  بالنحو  بحرفية شديدة 
تنفيذ املشــهد كما هو مطلوب من 
دون حدوث أضرار للسائق أو للسيارة، 
اخلدع  من  كواحدة  تلك  وتســتخدم 
السينمائية بشرط خلو املشهد من 
السيارات.  انقالب  أو  االرتطام  حوادث 
ســيارات مــن دون ســائق: وهو نوع 
خاص من السيارات يصمم خصيصاً 
ملثــل تلك املشــاهد أو يتــم إضافة 
برنامــج لنظام تشــغيل الســيارة 
يضمن التحكم بها عن بعد؛ فيقوم 
البرنامج بتحديد خط السير السيارة 
مــع وضع الكاميرا فــي زاوية بعيدة 
بحيــث ال يظهر عدم وجود ســائق 
للســيارة من خالل املشهد، ويشيع 
اســتخدام تلك اخلدع الســينمائية 
تنتهي  اخلطيرة كالتي  املطاردات  في 

بسقوط سيارة من قمة جبل مثالً.

برامج الكمبيوتر
 ال تخلو صناعة أي فيلم من عمليات 
التعديــل على جهاز احلاســب اآللي 
أو  الصــورة  مســتوى  على  ســواء 
الصوت أو إضافة مؤثــرات أو تعديل 
بعضها، ويتم ذلــك من خالل برامج 
عــدة مصممة خصيصــاً لصناعة 
األفــالم والفيديوهــات حيــث توفر 
للمستخدمني مزايا عديدة مثل: مزايا 
الصورة: ميكنك دمج مشــهدين معاً 
لعرضهما في نفس الوقت في حاالت 
احتواء املشــهد على شــخصيتني 
يقوم بهما نفس املمثل، عندها يقوم 
طاقم العمل بتصوير املشهد مرتني 
مرة لكل شخصية مع احلفاظ على 
زاوية تصوير ثابتة في كال املشهدين 
ثم يتم دمج املشهدين معاً فيظهر 
تتواجدان  الشــخصيتني  كلتا  وكأن 
بالفعــل في الوقت نفســه. كذلك 
البرامج أيضاً  ميكن اســتخدام تلك 
إلضافة مجســم ما على املشهد إذا 
تطلب مثالً وجود طائرة أو جبل كبير 

أو انفجار هائل. 

الخدع السينمائية: كيف يتم تصويرها في األفالم

جانب من إحدى اخلدع السينمائية

متابعة - الصباح الجديد:

اختتمــت فعاليــات مهرجان أيام 
قرطاج الســينمائي بنسخته 26 
التي متيزت بصمودها أمام الهجوم 
اإلرهابــي الــذي هــز العاصمــة 
التونســية قبل أيام من افتتاحه. 
الثالثينات  فــي  انتحارية  فقضت 
مــن عمرها عندما فجــرت عبوة 
ناســفة كانت حتملها أمام دورية 
أمنية في شــارع احلبيب بورقيبة 
الذي يعــد الشــريان الرئيس في 
قلب العاصمة التونســية، ما أدى 
إلى ســقوط 20 جريحا بينهم 15 
شرطيا. ويقع مكان املهرجان على 
بعد أمتار قليلة من موقع االعتداء.

اخلتام اإلعالمي املصري  قدم حفل 
باسم يوســف الذي أضفى ملسة 
املــرح واالبتســام بتعليقاته  من 
الفنــان  وأطــرب  الفكاهيــة، 
احلضور  »إسماعيلو«  السينغالي 

مبوسيقاه الفريدة.
وفــاز فيلــم »جــوق العميــان« 
للمغربي محمــد مفتكر باجلائزة 
الكبــرى للمهرجــان، »التانيــت 
الذهبــي«. وفــاز فيلــم »جــوق 
املغربي محمد  للمخرج  العميان« 
مفتكر باجلائــزة الكبرى »التانيت 

الذهبي«. 
وفاز بالتانيت الفضي فيلم »نهر بال 
نهاية« من جنوب أفريقيا للمخرج 
وبالتانيت  هرمانيــس،  أوليفيــه 
البرونزي الفيلم التونســي »على 
حلة عيني« للمخرجة ليلى بوزيد.

وكرم املهرجان في حفل اخلتام الذي 
واحملافظة  الثقافة  وزيــرة  حضرته 
التراث لطيفة ألخضر، وعدد  على 
من الســفراء واملســؤولني، اخملرج 

التونسي نوري بوزيد.
ومنــح االحتاد الدولــي للصحافة 
الســينمائية »فيبريسي« جائزته 
عينــي«  حلــة  »علــى  لفيلــم 

للمخرجة التونســية ليلى بوزيد. 
والفيلم إنتاج تونســي فرنســي 
بلجيكي مشترك وحاز على أربعة 

جوائز إجماال في هذه الدورة.
وتشــكلت جلنة حتكيم املسابقة 
من ســبعة أعضاء برئاسة الناقد 
وكاتب السيناريو املغربي نور الدين 

صايل.
وكان الرئيــس التونســي الباجي 
في  استقبل  قد  السبســي  قائد 
وقت ســابق مجموعة كبيرة من 
الفنانني املشاركني في أيام قرطاج 
الســينمائية، ووجه لهم الشكر 
على دعم بالده والبقاء حلني انتهاء 
الظروف  رغم  املهرجان  أنشــطة 

األمنية.
وأقيم حفــل اخلتام في املســرح 
وســط  تونس  بالعاصمة  البلدي 
حضــور كبيــر من جنــوم وصناع 
املمثلة  بينهــم  الســينما مــن 
الســورية كندة علــوش، واملمثل 
املصــري محمــود حميــدة، ومن 
تونس املمثالت هند صبري، وفريال 
يوسف، ودرة زروق، واملطرب لطفي 

بوشناق.
ذهبــت جائــزة أفضــل ممثلة إلى 
بوركينا  مــن  ندييــاي  ميمونــة 
فاســو عن دورها في فيلم »قلب 
جائزة  ذهبت  حــني  في  اإلعصار«، 
أفضل ممثل للجزائري عدنان جيمي 

عن دوره في فيلم »مدام كوراج«.
ونال جائزة أفضل ســيناريو فيلم 
»رسالة إلى امللك« للعراقي هشام 
التحكيم  جلنــة  ومنحت  زمــان. 
»الزين  لفيلــم  اخلاصة  جائزتهــا 
اللي فيــك« للمخرج املغربي نبيل 
عيوش. وتونس هــي أول بلد عربي 
يعرض فيــه »الزين اللــي فيك«، 
بعد منعه في املغرب، وإثارته جدال 

واسعا لتناوله موضوع الدعارة.
القصيرة،  األفالم  مســابقة  وفي 
عالء  للتونسي  »شتات«  فيلم  فاز 
الدين أبــو طالب باجلائــزة األولى 
»التانيــت الذهبــي«، فيما ذهبت 
اجلائزة الثانيــة »التانيت الفضي« 

للســنغالي  األرض«  »أمنا  لفيلم 
عليو صو، واجلائزة الثالثة »التانيت 
البرونزي« لفيلم »املوجة«للجزائري 

عمر بلقاسمي.
وتنافــس فــي مســابقة األفالم 
القصيــرة 13 فيلمــا مــن مصر 
واملغــرب واجلزائــر والبحرين وغانا 
إلى  إضافة  والســنغال  وليسوتو 

تونس.
وشــارك حضور كبيــر في احلفل 
شــدد  التــي  للــدورة  اخلتامــي 
املنظمون على أنها »حتتفي بقيم 
احلياة«،  وحب  واالنفتاح  التسامح 
فيما انتشــر عدد كبير من عناصر 
الشرطة في وسط املدينة لضمان 

األمن.
ومنحــت جائــزة التانيت الفضي 
للفيلم الروائــي الطويل إلى »يوم 
الديــن« للمصري النمســاوي أبو 
بكر شــوقي. وكان هــذا الفيلم 
الرسمية  املسابقة  في  شارك  قد 
مهرجان  في  الذهبية  للســعفة 

كان 2018.
ويروي الفيلم قصة شــاب مصاب 
باجلذام يبحث عن جذوره في البالد 
يرافقه يتيم نوبــي. وأحرز الفيلم 
الســوري »مســافرو احلرب« جلود 
البرونزي في  التانيت  سعيد جائزة 

الفئة نفسها.
ألفضل  الذهبــي  التانيــت  أمــا 

وثائقي فكان مــن نصيب الفيلم 
املصــري »أمل« للمخــرج محمد 
صيــام، واملمنوع مــن العرض في 
للمرأة  الفيلم  ويعطي هذا  مصر. 
املصريــة مكانتها في ثــورة عام 
2011 من خالل شخصية مراهقة 

ناشطة.
وقــال صيام بعد تســلمه اجلائزة 
»الفيلــم رحلة صعبة ولألســف 
الشديد وألســباب غير معروفة مت 
....لكن  منع عرضه في دول عربية 
السياســة شــيء والفن شيء«. 
وتابع »لكن السلطات دائما تخاف 
من النقد. أقول بكل بساطة يجب 
أال نخــاف من النقــد. أهدي هذا 

التتويج إلى أمل وإلى مصر.
ويرصــد الفيلم حياة فتاة مصرية 
»متمردة« في الرابعة عشــرة من 
عمرهــا باحثة عن هويتها في بلد 
يعيــش مخاضا. وتشــارك الفتاة 
الكبرى  االحتجاجات  في  بحماس 
خــالل فترة الثورة، وال ســيما في 

ميدان التحرير.
موكاسيا  سامنتا  الكينية  ونالت 
جائزة أفضل ممثلة في املهرجان عن 

دورها في فيلم »رفيقي« )كينيا(.
وضمت املســابقة الرسمية أليام 
قرطاج السينمائية 2018 املكرسة 
للمخرجــني العــرب واألفارقة 44 
فيلما مــن بينها 11 فيلما وثائقيا 
املهرجان  وتخلل  روائيا.  فيلما  و13 
عــرض أكثــر مــن 200 فيلم من 

العالم بأسره.
وشمل املهرجان أيضا عرض أفالم 
في ستة سجون تونسية بحضور 
بتنظيم  وذلك  500 ســجني  نحو 
املهرجــان  إدارة  بــني  مشــترك 
ملناهضــة  العامليــة  واملنظمــة 
التعذيب ووزارة العدل التي تشرف 

على السجون في تونس.
وقــد افتتحت دورة هذه الســنة 
للمخرجة  »بــال موطــن«  بفيلم 

املغربية نرجس جنار.

قرطاج يحتفي بقيم التسامح وحب الحياة
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جانب من املهرجان
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زينب الحسني

فضفضة نسوة 

جدول زمني 
كثيــرة تواجه املــرأة العاملة ما بــني البيت 
والعمل واألسرة إذ جتد اغلب النساء العامالت 
يعانني ضيق الوقت وصعوبة توفيره وإيجاده إال 
إنهن دائماً يســرقن من الوقت الشيء القليل 
إدارة حياتهن الشــخصية  الذي ميكنهن من 
والعملية، ســيما املــرأة العراقيــة إذ يترتب 
عليها العديد من االلتزام كأم ومربية ومدرسة 
وطبيبــة وحتى في بعض األحيان تكون عامل 

صيانة في بيتها.
إذ دائمــاً ما يكون رب األســرة خــارج املنزل 
إمــا للبحث عن لقمة العيــش او للهرب من 
ضغوطات احلياة مع أصدقائه تاركاً خلفه امرأة 
متيقن انها سوف تكون بديال يفوق االصل في 
سد االحتياجات واملتطلبات االسرية واملنزلية. 
وهذا الضيق في الوقت نفسه ادى بها لتكون 
بعيــدة كل البعد عن شــخصها وحاجاتها ، 
اذ ال ترجو من الزمن شــيئاً لنفسها بقدر ان 
ميهلها ساعة او ســاعتني ملتابعة احتياجات 
ابنائها الذين اعتمدوا بنحو كبير على كونها 
« املصباح السحري «امللبي جلميع متطلباتهم 

وان كانت فوق قدرتها .
ومــع كل تلــك التضحيــات التــي تقدمها 
تلك اخمللوقة الدافئــة، اال انها دائماً ما تتهم 
بالتقصير اجتاه اســرتها وعملها ال لشــيء 
ســوى النها امرأة عاملة حتاول حتقيق التوازن 
االقتصادي لبيتها واطفالها من دون ان يكون 
للعــوز واحلاجة مــكان في حياتهــا او حياة 
أســرتها التي ال تقدر حجم مــا تقدمه تلك 
«القارورة «من تعب وجهد قد ال يحتمله بعض 
الرجال الذين يتهمونها بانها ليست على قدر 

املسؤولية.
فــي حــني ان بعضهــم ال يعرفــون طعماً 
للمســؤولية ال من قريب وال مــن بعيد وامنا 
اكتفوا بالتنظير ومهاجمة املرأة بسبب او من 
دونه. متناســني انها من تصنع الرجال، فهي 

نصف اجملتمع وام النصف االخر.

الناشطة منى نامدار: إعادة وزارة المرأة للكابينة 
الحكومية تمنح حواء استحقاقها الدستوري

بغداد ـ فالح الناصر:
طالبت الناشــطة، منى نامدار، 
نائب رئيس منظمة بالد السالم 
تشكيل  بإعادة  األنسان،  حلقوق 
الوزارية  الكابينة  في  املرأة  وزارة 
املقبلة النها ضــرورة ملنح حواء 
كفله  ملــا  وفقاً  اســتحقاقها 

الدستور العراقي.
واضافت: ان لم تكن للمرأة وزارة، 
فال بأس بتشكيل هيئات تضمن 
حقوقها اسوة بهيئات معتمدة 
بثقل  الهيئة  تكون  اجلوار،  لدول 
عملها،  لتــؤدي  ومؤثــر  واضح 
مع تأمني الدعــم املالي واألمور 
سيكون  وبعدها  اللوجســتية، 
ً واضح في الشارع،  تأثيرا للمرأة 
امامهــا  توضــع  ال  ان  شــرط 

العراقيل التي حتجم دورها.
وذكــرت نامدار فــي حديثها لـ 
«الصبــاح اجلديــد»: املــرأة لم 
حتصــل على أبســط حقوقها، 
ما زالت مهمشــة في وســط 
مجتمع ذكوري، ال مينح الفرصة 
القيادية في  حلواء لكي تكــون 
شــتى االختصاصــات اســوة 

بالنساء في احمليط العربي.
وبينــت ان املــرأة صعــدت في 
ســنوات ســابقة عــن طريق 
فيما  همشــت  لكنها  الكوتا، 
بايدي  الســلطات  لتبقى  بعد، 

الرجــال، وغــاب بالتالــي مبدأ 
تكافــؤ الفــرص بــني الرجــل 
واملرأة فــي تعد صارخ على بنود 

الدستور.
وقالت، نامدار، املوظفة حالياً في 
النهوض بواقع  ان  التجارة،  وزارة 
املرأة ومنحها حقها الدستوري، 
الســلطات  به  تبــادر  ان  يجب 
املكلف  الــوزراء  ورئيس  الثالث، 
من أجل استعادة حواء ملكانتها 
في  تســهم  وزارة  في  القيادية 

ايالء املرأة االهتمام والرعاية.
انها شاركت في  إلى  واشــارت 
املؤمتــر الدولي للحد من العنف 
ً في  ضد املــرأة املنعقــد مؤخرا
بغداد، حيث حتدثــت فيه ممثلة 
االمم املتحدة مشــيدة بدور املرأة 
الوقت  في  مطالبــة  العراقية، 
ً رئيساً في البناء  ذاته مبنحها دورا
كابينة  فــي  للعراق  واإلعمــار 

الوزارات في احلكومة املقبلة.
واوضحت نامدار التي رشــحت 
نفســها للبرملان فــي الدورتني 
الســابقة واحلاليــة، اال انهــا 
اعلنت انســحابها مــن قائمة 
النصر بســبب التسقيط الذي 
تعرضت إليه املرأة العراقية قبل 

بدء االنتخابات.
وعن دور املرأة الناشطة، اوضحت 
أدوارهن  يؤدين  ناشطات عدة  ان 

بامتــاز ويطالنب بحقــوق املرأة 
ويعملــن على تعزيــز دور حواء 
املتميزيات،  الناشــطات  ومــن 
هنــاء أدور وبشــرى العبيــدي 
لكن كمية  املعمــوري،  ونبراس 
النســاء املدافعــات عن حقوق 
املرأة ال توزاي حجم الظلم الذي 

تعيشــه حواء في ظل سلطة 
اجملتمع الذكوري.

وتابعت انها مثلــت العراق في 
مؤمتــر دولــي أقيم فــي األردن 
تخصــص في «املوازنــة املالية 
بني الرجــل واملرأة» عــام 2009 
عندما كانت ضمن مالكات وزارة 

املــرأة، حيث يهــدف املؤمتر إلى 
منح حواء حقوقاً مالية أســوة 
بالرجل، النها تشــكل نســبة 

كبيرة من سكان العراق.
وعــن عملها فــي منظمة بالد 
الســالم حلقوق األنســان التي 
يرأســها عبد الســالم شعالن 

التحقــت  قالــت:  الدليمــي، 
الســالم،  بالد  منظمة  مبالكات 
في   ،2012 العــام  مطلــع  في 
املنظمة نحــو 35 من الفعالني 
وتقدمي  العمل  علــى  احلريصني 
متويلها  واملنظمة  املســاعدات، 
ذاتي على اعضائها وتسعى إلى 
تنظيم مشــروع ذاتي لتوسيع 

مصادر التمويل.
متواصــل  عمــل  وهنالــك 
للمنظمــة فــي دعم االســر 
النازحــة وتوزيــع املســاعدات 
فعالة  فروع  ولديها  للمهجرين، 
في «أربيــل والنجف والفلوجة 

واألنبار وصالح الدين».
وتابعــت ان منظمتهــا تعمل 
الضحايا  بيانــات عــن  جلمــع 
واالســر النازحة التــي افرزتها 
للتنســيق  األرهابية  العمليات 
مع اجلهات احلكومية ومنظمات 
ابســط  لتوفير  الدولي  اجملتمع 
ان منظمة  متطلباتهم، كمــا 
عالٍ  تنسيق  لديها  السالم،  بالد 
مع منظمــة «درامــا» األملانية 
لتأهيــل املرأة وتهيئــة العالج 
للحاالت املســتعصية، وكذلك 
فان املنظمــة تهدف إلى تأهيل 
العاملة باشــراكهم  مالكاتها 
فــي دورات تطويريــة متقدمة 

بدول مصر واإلمارات.
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الناشطة منى نامدار

بغداد - الصباح الجديد :
تصاعدت فــي املدة األخيــرة حاالت 
التحرش أمام مدارس البنات الثانوية 
في العــراق، ما دفــع وزارة الداخلية 
لتوجيه قوات الشــرطة النســائية 

حلماية تلك األماكن من املتحرشني.
وقال ضابط في قيادة شــرطة بغداد 
«إن قوات النجــدة وجهت مفارز من 
الشــرطة النســائية للتواجد أمام 
دون جتمع  البنــات للحيلولة  مدارس 
الشبان أمامها، ال سيما خالل فترات 
ً أن هذه  بداية ونهايــة الدوام»، مؤكدا
باســتعمال  صالحيات  لديها  املفارز 

إجراءات صارمة بحق املتحرشني.
وبنيّ أن الشــرطة النسائية ستؤدي 
اجليش  قوات  مع  بالتنســيق  عملها 
والشــرطة املوزعة على أحياء بغداد، 
لالســتعانة بها في حــال حدوث أي 

طارئ.
النجدة في شــرطة  وأكد مدير عام 
أن «عمل  الربيعــي،  بغداد، محمــد 
الشرطة النســوية لن يقتصر على 
املدارس، بل ستنتشر مفارز منها عند 
مداخل األســواق واملــوالت أيضا من 
ناً خالل  أجل املراقبة والتفتيش»، مبيّ
تصريح صحفــي أن االنتشــار أمام 
املدارس هو للحد من حاالت التحرش، 
وأن عمل الشرطيات سيكون بإشراف 

ضابطات بالشرطة العراقية.

اعتقال املتحرشني
في حني اعلنت مديرية شــرطة جندة 
بغداد، في وقت سابق عن اعتقال 21» 
«متحرشــاً» في مناطق متفرقة من 

العاصمة.
وقــال مديــر شــرطة جنــدة بغداد 
العميــد محمد خالــد الربيعي في 
بيــان مقتضــب تلقــت « الصباح 
اجلديد « نسخة منه، إنه مت «القبض 
على ٢١ متحرشــاً من قبــل دوريات 
النجــدة. «واضــاف الربيعــي، أنــه 
«اتخذت اإلجراءات القانونية بحقهم 
ضمن  الشــرطة  مراكز  وايداعهــم 

عموم بغداد».
املدة االخيرة شهدت  أن  الى  ويشــار 
ظهــور جتمع مجاميع من الشــباب 
أمام مــدارس البنات وفي االســواق 
العامة وقيامهــم بالتحرش بهن، ما 
أدى الى مطالبات واســعة باحلد من 

هذه الظاهرة.
وأعلنــت وزارة الداخليــة فــي وقت 
سابق أنها نشرت مفارز من الشرطة 
املــدارس للحد من  اجملتمعية أمــام 
حاالت التحرش، إال أن ذلك لم يسيطر 

على هذه الظاهرة.

التحرش والقانون
القانوني سالم مكي بني لـ « الصباح 
اجلديــد «  ان القانــون العراقي عالج 
ظاهرة التحرش من دون ان يســميها 

املــادة402  نصــت  حيث  صراحــة، 
بفقرتيها االولى يعاقب باحلبس مدة 
ال تزيد على ثالثة اشــهر وبغرامة ال 
تزيد على مئتي الــف دينار او بإحدى 
 ً هاتــني العقوبتــني من طلــب امورا
ً كان او  مخالفة لآلداب مــن آخر ذكرا
انثى، ومــن تعرض الى انثى في محل 
عام بأقوال او افعال او اشــارات على 
وجه يخدش حياءها وشــدد القانون 
العقوبة في حالة عــودة اجلاني الى 
ارتكاب جرمية اخرى من النوع نفسه 
خالل ســنة من تاريخ احلكم السابق 

عبر جعل العقوبة ال تزيد على ستة 
اشــهر والغرامة ال تزيد على مليون 

دينار.
واضاف مكي ان الفقــرة الثانية من 
املادة جترم الفعــل إذا كان في مكان 
عــام فقط، حيث يحــق للمرأة التي 
تعرضــت للتحرش ان تشــتكي الى 
احملكمــة إذا كانت قــد تعرضت الى 
الشارع،  في  حياءها  اقوال خدشــت 
ولكنها ال تســتطيع ان تشتكي اذا 
تعرضت للتحرش فــي مكان خاص! 
فلفظة املكان العام قد تقيد احملكمة 

في حكمهــا على املتحــرش، فكان 
علــى املشــرع ان يشــمل بعقوبته 
املتحرش في االماكن كافة، اذ ان املرأة 
سوف يخدش حياؤها لو تعرضت في 
االماكن اخلاصة، كما ان لفظة محل 
عام قد ال تشير الى الدوائر احلكومية 
واالهليــة، بل الــى الطــرق العامة 
والشــوارع، موضحاً بأن هناك الكثير 
مــن حــاالت التحرش تتعــرض لها 
موظفات من قبل زمــالء في العمل 
وهــذه املادة قد تكــون بوابة لإلفالت 
من العقوبة، ان تطبيق القانون بحق 
املتحــرش ال يتم اال فــي حالة قيام 

املتحرش بها بالشكوى.

عقبات اجتماعية
واكد القانوني، أن الكثير من النساء 
ال يقمــن بالشــكوى ويصمــنت ازاء 
وعرفية  اجتماعية  املتحرش، ألسباب 
تعود الى طبيعة اجملتمع ورفضه جلوء 
املرأة الى احملاكــم خصوصاً محاكم 
التحقيق، اضافــة الى طلب احملكمة 
من املتحرش بها ان تثبت شــكواها 
بالشهود وهذا ما تعجز عنه املرأة في 
ً لتعذر احضار من  احيان كثيرة، نظرا
يشهد بأثبات التحرش، لذلك يفترض 
وجــود افراد االمن فــي االماكن التي 
تشــهد عمليات حترش لغرض ضبط 
اضافة  املشــهود،  باجلرم  املتحرشني 

الى الردع.

شرطة نسائية لحماية الطالبات من التحرش

ظفار زاير:
املعجزة، كمــا يطلق عليه  الزيت 
في  وخاصة  القدامى،  العشــابون 
حيث  القدمية،  العراقية  احلضارات 
اســتعمل بنحــو كبيــر ألغراض 
زيــت  وهــو  وجتميليــه،  طبيــة، 
متخصص بإزالــة البقع والنمش، 
والترهــل، بشــكل هائل ويشــد 
البشــرة متخصص  لــون  ويوحد 
بإزالة البقع، له القدرة على تطويل 

الشعر، وتكثيفه، بنحو كبير. 

صناعه زيت البصل
ويصنع زيت البصل بطريقة سهلة 
بنفســك،  ويفضل صنعه   ،ً جــدا
للتأكــد من جودتــه. نصف كيلو 
بصل مقشــر ومقطع وكوبني من 

زيت زيتون.
ينقع البصــل املقطع في برطمان 
معتــم، ونضيف لــه الزيت حتى 
يغمره، ونغلفه ونتركه أســبوعني 
في الشمس مع احلرص على حتريك 

ورج اخلليط بشكل يومي.

اهم الدول التي تستعمله
تعد الصني من أولى الدول املنتجة 
ثم  الهند  وتليهــا  البصــل  لزيت 
وقد  األميركية،  املتحــدة  الواليات 
مت اســتعمال البصــل منذ القدم 
فــي الكثير من األمور وهو يعد من 
في  تدخل  التي  الضرورية  النباتات 
العديد مــن الوجبات الغذائية في 
شــتى انحاء العالــم، ويتم تناول 
ــا أو مطبوخا او  البصل إما طازجً

على شكل زيت.

فوائد زيت البصل
البصل  التغذية  بحوث  أطباء  يعد 
كنوع من أنواع املضــادات احليوية 
على  القدرة  متلك  التي  الطبيعية، 
ومت  اجللدية  اآلفــات  عالج جميــع 
كمكمل  به  رســمياً  به  االعتراف 
غذائي ومقوي عــام ومرهم فعال 
االلتهابات  مــن  الكثيــر  لعــالج 

والتقرحات والتعفنات اجللدية. 

يكافح الشيخوخة
يكافح األضرار الناجتة عن األشعة 
ويبقي  الضارة  البنفســجية  فوق 
البشــرة خاليــة مــن التجاعيد، 
ناعمــة ونضــرة. لذلــك فتدليك 
بشــرتك بعصير البصــل الطازج 
يســاعد على زيادة الدورة الدموية 
ويحســن من املظهر العام للجلد 
ً أكثر شــباباً  فيضفي اليه مظهرا

واشعاعاً.
يهدأ مــن حرقان وتــورم اللدغات 
وعضات احلشــرات عن طريق وضع 
شــرائح منه عليها مباشرة وذلك 

لصفاته املضادة لاللتهابات.

يعالج االمراض اجللدية
يحتــوي زيــت البصل علــى مادة 
الكبريت وهي السبب في تساقط 
الدمــوع حينما نقطعــه او نكون 
علــى قرب منــه والكبريت يعالج 
اجللدية  االمــراض  مــن  العديــد 
ويقضي علــى االكزميا والفطريات 
ويعالج  اجلســم،  انحاء  شتى  في 
اجلرب، وملــاده الكبريت القدرة على 
والقضاء  بجــدارة،  الكلــف  ازالة 
بصيالت  وتقويــة  البقــع،  علــى 
الشــعر ومنع تقصفه وتساقطه 
ولــه القــدرة على القضــاء على 
الفطريات في فروة الرأس، وينعش 
الشــعر ويزيد من غزارتــه، وينبت 
يعالج  والضعيف  البطيء  الشعر 

الشعر اخلفيف والضعيف. 
هــذا ويطــول الشــعر ويعالــج 
الرأس عن طريق  تساقطه وقشرة 

استعمال احلمام الزيتي التالي:
نصــف ملعقة من العســل على 
ملعقتــني مــن زيــت البصل مع 
اضافة أي زيت عطري تختاره نفرك 
به الشعر وجذوره ثم نتركه لعدة 

ساعات قبل غسله 

لعالج الكلف
منســح املــكان املصــاب بقطنة 
بعد  البصــل  بزيــت  مغطســة 
خلطه بزيــت اللوز املر،ومن املمكن 
الورد  بزيت  خلطه  بعد  استعماله 

وقليل من ماء الشاي الساخن.
وأيضــا مــن املمكن اســتعماله 
كســنقره، للوجه بعد خلطه مع 
البودرة  واحلليــب  اللــوز  مطحون 
وليس الطازج. للتمتع بوجه صافٍ 
وموحد اللون ومشدود وأكثر بياضاً، 
بشــكل طبيعي مــن دون احلاجة 

لشراء املواد التجميلية اخملتلفة

لعالج االم الروماتيزم
يخلط زيت البصل مع القليل من 
زيت الغار والقليل من زيت الفجل 
املصابة بشكل  املناطق  به  وتدهن 

يومي.
الســاقني  آالم  علــى  وللقضــاء 
نخلط  العضليــة  والتشــنجات 
كمية مــن زيت اكليــل اجلبل مع 
زيت البصل وزيت اخلردل وتدلك بها 

املنطقة املصابة لعدة دقائق.
يخلط زيت البصل مــع قليل من 
زيت السمســم وتدلك به املناطق 
الداكنة او اخلشــنة في اجلســم 
للحصول على جسم صافٍ وناعم.
يستعمل العشــابني املغاربة زيت 
البصــل للقضــاء علــى الصداع 
طريق  عن  والشقيقة،  الرأس  وآالم 
بزيــت ورق االس وتدليك  خلطــه 

الرأس به لعدة دقائق.

كنوز الطبيعة: زيت البصل 
لمعالجة مشكالت البشرة والجسم 

لجمالِك سيدتي

متابعة الصباح الجديد:
البشــرة  تتعــرض صاحبات 
للمتاعب  الرقيقة  احلساسة 
علــى جمــال  تؤثــر  التــي 
أن يكن  بشــرتهن، لذا يجب 
شديدات احلذر عند استعمال 
والتأكد  منتجات جتميلية  أي 
وال  تناسب بشرتهن  أنها  من 
تسبب لهن التهيج واالحمرار 
والطفح. وميكن عمل العديد 
بالبشرة  من االقنعة للعناية 

احلساسة ومنها:

قناع النخالة لنعومة 
البشرة:ملعقة كبيرة دقيق 

،ملعقة كبيرة نخالة

،أربع مالعق كبيرة ماء الورد.
متزج املقاديــر لتكون عجينة 
ثم توضع على الوجه والرقبة. 
وتترك ملدة 20 دقيقة ثم تزال 
بقطعة قطن مبللة مباء الورد 
ثم يغسل الوجه باملاء الفاتر.

للمحافظة  اجلليسرين  قناع 
على نضارة البشرة:

خيار،ملعقــة  جليســرين،2 
دقيق كبيــرة، ملعقة نخالة 

كبيرة.
تخلــط املكونات الســابقة 
ً ثم  لتكــون عجينة لينة جدا
يتــم وضعها على البشــرة 
وتترك ملدة 15 دقيقة وبعدها 

يتم إزالته من على البشــرة 
قطن  قطعــة  باســتعمال 

مبللة.

قناع عسل النحل لتغذية 
البشرة: 

5 مالعق عســل نحل، يوضع 
العســل على البشرة ويترك 
ملــدة 10دقائق ثــم بعد ذلك 

األصابع  بأطراف  الوجه  يدلك 
املبللة بعسل النحل اخلالص 
مــرة أخــرى وملــدة 3 دقائق 
الوجه  ذلــك ينظف  بعد  ثم 
بقطعة قطن مبللة مباء الورد 
ثم يغسل الوجه باملاء الفاتر.

نصائح ومحاذير:
احرصــي علــى أن تكون كل 
بالوجه  العنايــة  منتجــات 
احلساسة  بالبشــرة  خاصة 

فقط.
جميــع  أن  مــن  تأكــدي 
من  خاليــة  املســتحضرات 
الكحوليــات ومــزودة مبــواد 

نباتية مهدئة لبشرة الوجه.
احذري االقنعة املصنوعة من 
الكافــور أو املنتــول وكذلك 
الكمادات الســاخنة وأشعة 

الشمس.
احذري حمامــات بخار الوجه 
واألقنعة  الشــمس  وأشعة 

املنشطة جلريان الدم.

نصائح ومحاذير للبشرة الحساسة 

متابعة الصباح الجديد :
رت دراسة صينية حديثة من أن  حذّ
تدخني األم فــي أثناء احلمل، يعرض 
أطفالهــا خلطــر اإلصابــة باحلول 

وضعف البصر.
األم  العالقة بني تدخني  ولكشــف 
راجع  العني،  وإصابة األطفال بحول 
الفريــق نتائج 11 دراســة علمية 

أجريت في هذا الشأن.
ووجدوا أن تدخني األمهات في أثناء 
 46% بنســبة  بزيادة  احلمل مرتبط 
في خطر إصابة املواليد باحلول، وهو 
بالعني  املرتبطة  األمراض  أكثر  أحد 

بني األطفال.
تدخني  أن  ــا  أيضً الباحثون  ووجــد 
أثناء  10 سجائر يوميًا في  األمهات 
ارتبط بزيــادة خطر اإلصابة  احلمل 

باحلول بنسبة %79 بني أطفالهن.
وقال قائد فريــق «إن تدخني األم هو 
مشــكلة صحية عامة، خاصة في 
البلدان النامية، وتأثيرها كبير على 

صحة النســل». وكانت دراســات 
ســابقة أثبتت أن النســاء اللواتي 
يدخنّ فــي أثناء احلمل، أكثر عرضة 
لوالدة أطفال يعانون من مشكالت  
صحيــة، أبرزها انخفاض الوزن عند 
والعيوب  املبكــرة،  والوالدة  الوالدة، 
الرضع  مــوت  ومتالزمة  اخللقيــة، 
املفاجــئ. وأضافــت أن تدخني األم 
ا علــى كفاءة الرئتني لدى  يؤثر أيضً
تزيد  رئيسة  أســباب  وهي  املواليد 
معــدالت وفيــات الرضــع، إضافة 
البدني  النمو  على  السلبي  لتأثيره 

والنضج في مرحلة املراهقة.
العاملية،  الصحــة  منظمة  وقالت 
في أحدث تقاريرها إن التبغ يقتل ما 
يقرب من 6 ماليني شــخص بإقليم 
شرق املتوسط سنوياً، بينهم أكثر 
مــن 5 ماليني متعاطون ســابقون 
ألف   600 للتبغ، ونحــو  وحاليــون 
شخص من غير املدخنني املعرضني 

للتدخني السلبي.

األمهات المدخنات ينجبن 
أطفاًال بعيوب بصرية

متابعة الصباح الجديد: 
بـ»أكبر  املعروفــة  العائلــة  رحبت 
عائلة في بريطانيا» هذا األســبوع 
مبولودتهــا اجلديــدة رقــم 21 هذا 
رادفورد،  أســرة  واحتفلت  األسبوع. 
مــن مقاطعة النكشــاير، بوصول 
أحدث مولــود فيها وهــي أنثى، مت 
إطــالق اســم «بونــي راي» عليها، 

ليتحول املنزل إلى حضانة داخلية.
وقالــت األم اخلارقة «ســو رادفورد» 
ــا) أن الطفلة «بوني» ولدت  (43 عامً
بوزن 8 باونــدات وصحتها جيدة في 
مستشفى النكســتر امللكي الذي 
شــهد مولد أربعة عشر من أطفال 

العائلة من قبل.
 وتابعت حديثها: «لم تستغرق والدة 

طفلتي بوني ســوى اثنتي عشــرة 
دقيقة مع ألــم اخملاض، وها هي اآلن 

بني يدي واخوتها».
على  الـ20  أبنائي  «تشاجر  وتابعت: 
بأن  أعتبر  بونــي،  الرضيعــة  حمل 
حلظة دخولي للمنــزل مبولود جديد 

من أجمل حلظات حياتي».
وأكملــت حديثهــا: «يتمتع جميع 

أطفالي بصحة جيــدة، كما أنهم 
ندير  فنحــن  ممتازة  رعايــة  يتلقون 

مخبزًا عائليًا».
ا): «كنت   في حني قال األب (47 عامً
أنوي أنا وسو االكتفاء بثالثة أطفال 
فقــط، لكن جــاءت الريــاح مبا ال 
احلال  بنا  وانتهى  الســفن  تشتهي 

إلى 21 طفالً».

األم الخارقة تستقبل مولودها 21 

االسفل العميد محمد الربيعي
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إعالم االولمبية
العراقي  االحتــاد  انتخابات  اســفرت 
املركزي للشــطرجن عن فوز كال ظافر 
عبد االميــر وفرحان نصير واســعد 
اســماعيل وعبــد الهــادي مفتول 
ومحمد مهدي احلكيم وعمر ابراهيم 
وســامي عباس وضمير جبار ، وجرت 
االنتخابات ظهر أمس في نادي الصيد 
بالعاصمة بغداد، وبحضور 41 عضوا 
ميثلون الهيئة العامــة الحتاد اللعبة 

والبالغ عددها 42عضوا.
وحصــل كال فرحان نصيــر على 38 
صوتا وظافر عبد االمير على 33 صوتا 
على  جبار  وضمير  اسماعيل  واسعد 
31 صوتا لكل منهمــا وعبد الهادي 
مفتول على 29 صوتا ومحمد مهدي 
على 27 صوتا وسامي عباس على 26 
صوتا وعمر ابراهيــم على 25 صوتا، 
فيما لم يحصل مهدي عطية وسعاد 
املطلوبة  االصــوات  على  االمير  عبد 
التي تؤهلهما للفــوز بأحد املناصب 
اجلديــدة الحتاد  االدارية  الهيئــة  في 
اللعبة، حيث حصــل مهدي عطية 
على 18 صوتا وسعاد عبد االمير على 
املناصب في  توزيع  13 صوتا, وسيتم 
االجتماع الرسمي االول لالحتاد وخالل 

مدة زمنية اقصاها 15 يوما.
واســفرت انتخابات االحتــاد العراقي 
املركــزي للدراجات عن فــوز كال من 
محمود عزيز وهوشــيار فريق واحمد 
صبري وئارى يوســف وســمير راجي 
وكاظم دليح وموسى محسن وعلي 
حميد، وجرت االنتخابات صباح أمس 
في نــادي الصيــد بالعاصمة بغداد، 
وبحضــور 54 عضوا ميثلــون الهيئة 
العامة الحتاد اللعبــة والبالغ عددها  

54عضوا.
وحصــل كال من محمــود عزيز على 

43 صوتا وهوشــيار فريــق على 41 
صوتا واحمد صبري وموسى محسن 
على 39 صوتا لكل منهما وســمير 
راجــي على 36 صوتــا وكاظم دليح 
على 31 صوتا وئارى يوســف على 30 
صوتــا وعلي حميد علــى 28 صوتا، 
ولــم يتمكن كال من ميــري عبد زيد 
وسامان رحمان وحربي خالد وسامي 
لعيبي وطعمة رومي وســبتي فارس 
من احلصول علــى االصوات املطلوبة 
للفوز بأحد مناصــب الهيئة االدارية 
الدراجات، حيث حصل  اجلديدة الحتاد 
ميري عبد زيد وسامان رحمان على 20 
صوتا لكل منهما وحربي خالد على 
14 صوتا وســامي لعيبــي وطعمة 
رومي علــى 12 صوتا لــكل منهما 
وسبتي فارس على 9 اصوات، وسيتم 
توزيع املناصب في االجتماع الرسمي 
االول لالحتاد وخالل مدة زمنية اقصاها 

15 يوما.
واســفرت انتخابات االحتــاد العراقي 
املركــزي للبليــارد عن فــوز كال من 
شــمس الديــن عبد العــال واحمد 
اســود ومحمد  وخالد  الغنــي  عبد 

نــوري وصباح ســعدون وعلي الدين 
طه وعادل جاسم ولؤي بدران، وجرت 
االنتخابــات عصــر أمس فــي نادي 
وبحضور  بغــداد،  بالعاصمة  الصيد 
98 عضوا ميثلون الهيئة العامة الحتاد 

اللعبة والبالغ عددها 108 عضوا.
وحصــل كال من عادل جاســم على 
88 صوتا ومحمد نوري على 86 صوتا 
وشــمس الدين عبد العــال على 70 
صوتا واحمــد عبد الغنــي على 68 
67 صوتا  صوتا وصباح سعدون على 
وخالد اســود علــى 59 صوتا وعلي 
الدين طه علــى 57 صوتا ولؤي بدران 
على 55 صوتــا، فيما لم يتمكن كال 
شوان حســن وبدر الدين بكر وخالد 
محمــد من احلصول علــى االصوات 
املطلوبة التــي تؤهلهم للفوز بأحد 
املناصب في الهيئــة االدارية اجلديدة 
اللعبة، حيث حصل شــوان  الحتــاد 
حســن على 48 صوتا وبدر الدين بكر 
علــى 43 صوتا وخالــد محمد على 
املناصب في  توزيع  30 صوتا، وسيتم 
االجتماع الرسمي االول لالحتاد وخالل 

مدة زمنية اقصاها 15 يوما.

إعالم الشباب والرياضة:

والرياضة   الشــباب  وزير  التقى 
الدكتور احمــد رياض العبيدي، 
أمــس، برفقــة وزيــر الصناعة 
واملعــادن الدكتــور صالح عبد 
اهللا اجلبوري إدارة نادي الصناعة 
تذليل  كيفية  وتباحثا معهــم 
العقبات التي تعترض مســيرة 
عملهم، الســيما اجلانب املالي 
املتعلق باملبلغ اخملصص من قبل 
أنشــطة  الصناعة لدعم  وزارة 

النادي.
وزارته  ســعي  العبيدي  وأكــد 
إليجــاد حلول مشــتركة على 
وفق القوانــني النافذة واللوائح 
رياضيون  املعمــول بها كوننــا 
ودميومــة العمل مــن أولوياتنا، 
لنــادي الصناعــة  وبالنســبة 
وجهنا خطاباً رسمياً فيما سبق 
تدخلنا في  فيه عــدم  أوضحنا 
إنتخاباتــه والهيئة العامة هي 
وإذا  الشأن،  بهذا  القرار  صاحبة 
ما حدثت إشكاالت هنا أو هناك 
حوار  طاولة  على  اجللوس  علينا 
ليتم حلها دون ان تؤثر على سير 

العمل.
ان  الشــرف  لــي  قائــالً  وأردف 

أكــون ضيفــاً على اخــي وزير 
نادي  إدارة  مع  واملعادن  الصناعة 
العالقة  الصناعة حلل املشاكل 
دعمنــا  ونقــدم  ومعاجلتهــا، 
الكامــل من أجل عــودة النادي 

لسابق عهده.
مــن جهته قال وزيــر الصناعة 
صالــح اجلبوري تشــرفنا بزيارة 
وزير الشــباب والرياضــة وإدارة 
ضد رأي  نادي الصناعة معاً، ونٓعَ
وزير الشــباب والرياضة بوجوب 
اجللوس على طاولة واحدة واتخاذ 
احلوار طريقاً للحل، لذا ســيتم 
الســابقة  اإلدارية  األوامر  إلغاء 
بالنادي، وتشــكيل  التي تتعلق 
ووزارة  النادي  بني  جلنة مشتركة 
الصناعــة واملعادن للوصول الى 
حل يرضي جميع األطراف بشأن 
و  واإلدارية،  الفنيــة  املشــاكل 
سنقوم بزيارة مشتركة مع وزير 
على  لالطالع  والرياضة  الشباب 

النادي ومنشآته الرياضية.
وفِــي ختام اللقــاء قدمت ادارة 
نادي الصناعة شكرها وتقديرها 
والرياضــة  الشــباب  لوزيــري 
والصناعة واملعادن لســعيهما 
تذليــل العقبــات التي تعترض 
مســيرة النادي وتفهمهما ملا مت 

طرحه عليهما من قبل اإلدارة.

وزيرا الشباب والرياضة والصناعة يلتقيان إدارة نادي 
الصناعة لحل اإلشكاالت التي تعترض مسيرته
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استدعاء 24 العبًا 
لمعسكر شباب الصاالت

اليوم.. مباراتان في 
إياب بطولة الكأس

بغداد ـ الصباح الجديد:
اســتدعى اجلهاز الفنــي ملنتخب كــرة الصاالت 
للشــباب، 24 العبًا لالنخراط في معسكر داخلي، 
يُقام فــي بغداد يوم غد اجلمعة، ويأتي املعســكر؛ 
اســتعدادًا لتصفيات آسيا التي ســتقام مطلع 
الشهر املقبل، في اإلمارات، وسيتم تقليص العدد 

إلى 14 العبًا عقب نهاية املعسكر.
وقــال علي طالــب محمد، مــدرب املنتخب إنه مت 
اختيــار 24 العبًا مــن االختبارات التي شــهدتها 
محافظات البصرة، والنجــف، وبغداد، الفتًا إلى أن 
اجلهاز الفني أعطى الفرصة جلميع الالعبني الذين 

خضعوا لالختبار.
وضمت قائمة الالعبني:حســني عبد احلكيم عامر، 
حســني علي ســالم، عبد اجلبار صباح عبد اجلبار، 
علي عبد اهللا محسن، ليث غسان هاشم، حسني 
حامد حســن، حيدر رعد حسن، حيدر علي فاضل، 
بشــير محمد جاســب، ياسني حســني محسن، 
ياســني خضير، وحســني زامل حبيــب، عمر عبد 
الرزاق محمود، حسني حســن نعيمة، حسني عبد 
اجلبار ســلمان، علي محمد جمال، ســجاد هيثم 
جودي، صادق باســم علي، يحيى أسعد عبد الرازق، 
علي صــادق محمد، عبد اللطيف خالد مغير، علي 
جنــم عبد اهللا، علي موفق هاشــم، إبراهيم أحمد 

إبراهيم.

بغداد ـ الصباح الجديد:
حــددت جلنة املســابقات فــي االحتــاد املركزي 
لكرة القدم مواعيــد مباريات اياب الدور 32 من 
بطولة كاس العــراق، حيث تقام اليوم اخلميس 
مباراتان، جتمع االولى فريقي الهندية والكهرباء 
على ملعب نادي الشــباب، فيما تقــام مباراة 
الصناعات الكهربائيــة وضيفه الديوانية على 
ملعــب التاجي، وتتواصل منافســات البطولة 
يوم غدٍ اجلمعة باقامــة 11 مباراة، ففي ملعب 
الكفل سيكون لقاء اهل الدار وضيفه الطلبة، 
ويتواجه فريقا احلســينية والكرخ على ملعب 
الثاني، ويحتضن ملعب النفط فريقي احلســني 
ونفط ميســان، وفي ملعب البــرج في جامعة 
بغداد ســيكون لقــاء فريقي حيفــا وضيفه 
الشرطة، ويضيف ملعب التاجي لقاء اخلطوط 
والنجف، ويتواجه اجلاران البحري والسماوة على 
ملعب الزبير، ويشــد فريق أمانــة بغداد الرحال 
صوب محافظة البصرة للقاء فريق امليناء على 
ملعب الفيحاء، وفي ملعب املثنى سيكون لقاء 
اهل الدار وضيفه نفط الوسط، ويتواجه فريقا 
الكوفة والزوراء في ملعب النجف، ويضيف فريق 
بلــد على ملعبه فريق القوة اجلوية، ويغادر فريق 
اربيل صوب قلعة صالح للقاء فريقها، وتختتم 
مباريــات الدور يوم الســبت باقامــة املباريات 
الثالث املتبقية، اولى املواجهات ستجمع فريقي 
سامراء وضيفه نفط اجلنوب على ملعب االول، 
وفي ملعب التاجي سيكون لقاء التاجي وضيفه 
احلدود، ويحتضن ملعب الكهرباء لقاء اجلنسية 

وضيفه النفط.

مدريد ـ وكاالت:

اعتبر األرجنتيني ليونيل ميسي جنم 
برشــلونة، متصدر الدوري اإلسباني 
لكرة القدم، لدى حصوله اإلثنني على 
جائزة أفضل هداف «بيتشيتشــي» 
34 هدفا  للمرة اخلامسة بتسجيله 
في موسم 2017-2018، أن النسخة 
أي  أكثر من  تنافســا  احلالية «أشد 

وقت مضى، وهذا أمر جيد».
وصــرح ميســي، غــداة اخلســارة 
املفاجئة لبرشــلونة علــى ملعبه 
«كامب نو» أمــام ريال بيتيس (4-3)، 
«إنه أمر جيد. أعتقــد بأن التنافس 
في +الليغا+ (حاليا) أشد من أي وقت 

مضى، وال شي سهال».
والفارق بني حامل اللقب برشــلونة 
(24 نقطــة) املتصدر وريــال مدريد 
السادس (20) ال يزيد على أربع نقاط 

بعد 12 مرحلة.
وأضــاف إبن احلاديــة والثالثني خالل 
تســلمه اجلائــزة التــي نظمتهــا 
في  الرياضية  «مــاركا»  صحيفــة 
مدينة برشلونة «أي فريق يستطيع 
هزميــة أي فريق آخر، وهــذا أمر جيد 
بالنســبة الى +الليغا+ نفسها والى 
املتفرجني. آمل أن تســتمر على هذا 

النحو».
وأكد النجم األرجنتيني الذي حصل 
أيضــا على لقب أفضــل العب في 
املوسم املاضي، أنه استعاد مستواه 
بعد أصابته بكسر في ساعده خالل 
 20 (4-2) في  املباراة ضد أشــبيلية 
تشــرين األول وابتعــاده عن املالعب 

لثالثة أسابيع.
وعلق على مشــاركته فــي مباراة 
األمس ضــد بيتيس للمــرة األولى 
أنه  «صحيح  قائــال  اإلصابــة،  بعد 
كانت لدي بعض اخلشــية في بداية 
اللقاء. لكني حتــررت منها مع مرور 
الوقت. كنت مستعجال للعودة الى 

املالعب».
وحصل ميســي على جائزة أفضل 
هــداف للمرة اخلامســة بعد 2010 
وأنضــم  و2017،  و2013  و2012 
الى األســاطير الثالثــة الفريدو دي 
هوغو  واملكسيكي  كيني  ستيفانو، 

سانشيز.
ترتيــب  ويتصــدر ميســي حاليــا 
الهدافــني مشــاركة مــع زميلــه 
(9 أهداف  األوروغوياني لويس سواريز 
لكل منهمــا)، وقد يدخل أكثر تاريخ 
البطولة اإلســبانية إذا ما استطاع 
احلصــول على لقب الهــداف للمرة 
السادســة ومعادلة رقم األسطورة 

زارا  اآلخر املهاجم الباســكي تيلمو 
بني 1945 و1953.

وأصبح ميســي الهداف املطلق في 
تاريخ الدوري اإلســباني بتســجيله 
392 هدفــا في 428 مباراة، وســجل 

للموسم العاشر تواليا 20 هدفا على 
األقــل.. وأعرب رئيــس رابطة الدوري 
اإلســباني خافيير تيباس اإلثنني عن 
تأييــده النشــاء جائزة حتمل اســم 

النجم األرجنتيني بعد اعتزاله.

وقــال تيباس في هــذا الصدد «إنها 
فكــرة جيدة. بالنســبة الي، عندما 
يتوقف ليو ميسي عن اللعب، يجب 
انشــاء جائزة في الليغا تدعى +ليو-
«آمل  تصريحه  ميســي+»، مختتما 

أن ننظر اليه نظــرة جيدة أيضا. إنه 
أفضل العب في التاريخ».

وواصــل النجم األرجنتينــي ليونيل 
ميســي، قائــد برشــلونة، حصــد 
اجلوائز الفردية، بعدما تســلم جائزة 
في  هداف  كأفضل  «بيتشيتشــي» 
الدوري اإلســباني باملوسم املنقضي 
للمــرة اخلامســة فــي مســيرته، 
باإلضافة إلى جائزة «دي ســتيفانو» 

لالعب املوسم في الليجا.
وقالــت صحيفــة «ديلي ميــل»، إن 
ميســي رفع رصيــده مــن األلقاب 
الفردية إلى 160، بعد هاتني اجلائزتني. 
وبدأت مسيرة ألقاب ميسي الفردية 
في عام 2005، عندمــا حصد جائزة 
بطولة  وهداف  شــاب،  العب  أفضل 
التي أقيمت  العالم للناشئني،  كأس 
في هولندا، ممــا جعله يحصد جائزة 
«أوملبيــا دي ال بالتا» التــي تقدم في 
اجلائزة  ذاتــه، وهذه  بالعام  األرجنتني 

حصدها ميسي بعد ذلك 10 مرات.
  بعد ذلك عاد ميســي إلى برشلونة 
برفقة املدرب الهولندي فرانك ريكارد، 
حيث حصــد في الفتــرة بني 2006، 
و2008 مــا يقرب من 19 جائزة فردية، 
كما فاز البرغوث بجائزة «ترفيو إفي» 
ألفضل العب من أمريكا الالتينية في 
عامه  بلوغه  قبل  اإلســباني  الدوري 

الـ20.
 على املســتوى العاملي، توج ميسي 
بجائــزة الكرة الذهبيــة «بالون دور» 
5 مــرات، وجائــزة أفضــل العب في 
العالم مــن مجلة «وورلد ســوكر»  
في عام 2010، باإلضافة لتواجده في 
تشكيلة املوســم من االحتاد الدولي 
لكرة القــدم «فيفا» في 11 ســنة 
متتالية بجانــب جائزة أفضل العب 
في كأس العالــم 2014. كما حصد 
جائزة العب العام في الليجا 8 مرات، 
بجانب فوزه بلقــب أفضل العب في 

برشلونة 6 مرات سابقة.
 وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، كان 
عــام 2011 األفضل له، عندما حصد 
النســخة  تلك  في  فرديتني  جائزتني 
همــا أفضــل العــب فــي النهائي 

باإلضافة إلى هداف املسابقة.
 وقالت الصحيفة إن ميسي صاحب 
الـــ31 عاما، قــادر بهــذا األداء على 
الوصــول إلى اجلائزة رقــم 200 فرديا 

قبل اعتزاله.
 جدير بالذكر أن ميســي ال يزال في 
البيتشيتشــي  بجائزة  للفوز  حاجة 
قائمة  أخــرى، الحتالل صــدارة  مرة 
ا للجائزة فــي تاريخ  األكثــر حصــدً
الليجا، رفقة تيلمــو زارا جنم أتلتيك 
بيلباو السابق، والذي فاز بها 6 مرات.
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تقرير

ميسي

جانب من اللقاء

لقطة من االنتخابات

10:45 مساًء

10:45 مساًء
10:45 مساًء
10:45 مساًء

مفكرة اليوم

كرواتيا ـ إسبانيا

النمسا ـ البوسنة والهرسك
اليونان ـ فنلندا

بلجيكا ـ إيسلندا

دوري األمم االوروبية

بغداد ـ الصباح الجديد:
أتاالنتا،  التحق علي عدنان مدافع 
ووسام سعدون العب وسط نفط 
املنتخب  ميســان أمس، ببعثــة 
اســتعدادًا  دبــي؛  في  العراقــي 
املقررة  الودية،  بوليفيــا  ملواجهة 
يوم الثالثــاء املقبل.وتأخر انضمام 
إصدار  تأخر  بســبب  علي عدنان؛ 

اجلانب  قبل  الدخول من  تأشــيرة 
اإلماراتي.

فيما تأخر انضمام وسام سعدون؛ 
ألنَّ دعوته للمنتخب جاءت متأخرة 
بعد تعرض املهاجم محمد داوود، 
لوعكــة صحيــة، أجبرتــه على 
العودة إلى العاصمة بغداد، ليحل 

سعدون بديال له.

وســيخوض الثنائي، أول مران له 
مع املنتخب، مساء أمس.. يُذكر أنَّ 
التحضيرات  إطار  في  تأتي  املباراة 
تستضيفها  التي  آســيا،  لكأس 
اإلمــارات مطلــع العــام املقبل، 
ويلعب أسود الرافدين فيها، ضمن 
إيران،  إلى جانب  الرابعة،  اجملموعة 

وفيتنام، واليمن.

بغداد ـ الصباح الجديد:
الوطنــي  منتخبنــا  يســتعد 
لبناء االجســام للمشــاركة في 
منافســات بطولــة العالم التي 
ســتنطلق احداثها فــي رومانيا 
للمدة من 22 لغاية 26 من شــهر 
تشــرين الثاني اجلاري مبشــاركة 

عربية واسعة .
ويتألف وفد منتخبنا الوطني من 
رئيسا،  فائز عبد احلسن ســوادي 
ويضم في عضويته كل من علي 

جويد حريجة مديرا للفريق، ونوفل 
وحيدر  مدربــا،  محيســن  حنون 
و10 العبني،  دخيل حكما،  ياســر 
هم: بيســتون خير اهللا عبد اهللا 
ومحمد حســن شــبيب وصالح 
الدين محمد رؤوف وعلي حســني 
فرحان وازاد احمد خلف وزانا فريق 
عزيز ومحمد ادريس توفيق وحيدر 
محسن  ومحمد  كاطع  هاشــم 
إســماعيل وبشــير محمود عبد 
الى ســتة العبني  باإلضافة  اهللا، 

ماستر، وهم: احمد جميل جاسم 
وفؤاد جاسم شاوي وفاضل نعمة 
حســني ووليد عبد اجلبار شــاوي 
واحمد هاشــم بالســم وطالب 
وستشــهد  قاســم..  هاشــم 
البطولة تنافســا قويا بني الفرق 
املتبارية على املراكز الثالثة األولى، 
لــذا نأمــل ان يحقــق منتخبنا 
الثالثة  االوســمة  احــد  الوطني 
امللونة عند خوض غمار منافسات 

البطولة املذكورة .

بغداد ـ الصباح الجديد:
اجلنوب  نفــط  فريق  اســتعاد 
لكــرة الســلة، 3 مــن قائمة 
العبيه املصابني، وشــاركوا في 
لقاء  قبل  اجلماعية،  التدريبات 
النفط، يوم الســبت في قاعة 
البصــرة، باجلولــة الرابعة من 

الدوري العراقي املمتاز.
وقال عقيل جنم، مدرب ســلة 
نفــط اجلنوب فــي تصريحات 

ل: «الفريــق اســتعاد خدمات 
حمــزة محمد، وعــادل عباس، 
وســجاد جاســم، وشــاركوا 
استعــــدادًا  التدريبات؛  فــي 

ملواجهـة النفـط».
يغيب العبان؛  زال  «ال  وأضــاف 
الفقــار  ذو  وهمــا  لإلصابــة، 
فاهم، الــذي يُعاني من كدمة 
على مســتوى الركبة، وأحمد 
فتحي».ولفــت إلى أنَّ «الفريق 

للمباراة،  حتضيراتــه  يواصــل 
ونســعى للخروج مــن املباراة 
فائــزًا كــون املبــاراة مبلعبنا، 
أن نســتثمر مثل هذه  وعلينا 
املواجهــات؛ ألنَّ مرحلة العودة 

ستكون هي األصعب».
يذكر أنَّ نفــط اجلنوب، فاز في 
من  واحــدة  وخســر  مباراتني 
اجلوالت الثالث املاضية من دوري 

السلة املمتاز.

إجراء انتخابات الشطرنجعدنان وسعدون ينضمان لبعثة األسود
 والدراجات والبليارد

«بناء األجسام» يشارك في بطولة العالم

سلة نفط الجنوب تستعيد 3 العبين



منذ فجر التاريخ واملواطن املســكني 
احلــكام  "وعــود"  الــى  يســتمع 
واخللفاء وامللــوك واألمراء وقادة األمة 
وسياسييها ومن كان على شاكلتهم 
مــن أصحاب احلظــوظ والســعادة 
والنيافة والنفوذ والفلوس.. ولكن هذا 
.. بعد  املسكني.. ظل ينتظر"الفرج " 
الشــدة.. على صفيح ساخن، ولكنه 
لم يحصد مــن هذه "الوعــود" إال.. 

صوت الريح  ! 
لكن مع هذا لم ييأس هذا "املواطن" 
ولــم يقطع األمل باملســتقبل.. ألنه 
يؤمن باملثــل القائــل "تفاءلوا باخلير 
جتدوه" .. حتى ولو بعــد قرن أو قرنني 

من الزمن!
الغريب.. أن هذا "املواطن" وبرغم عدم 
حصولــه حتى على "احلصــرم"  من 
يحصدها  التي  الكثيرة  العنب  سالل 
إال  وحاشــيتهم،  األمة  قادة  ويأكلها 
أنه لم يغير قناعاته أو بوصلته بشأن 
من اختاره لتمثيلــه.. فكان يجدد له 
الوالية والعهد واالنتخاب.. عســى أن 
يناله جزء من فُتات أو بقايا "السلة" 

أو "العنب" لكن دون جدوى !
هــذه القضية تذكرني باملسلســل 
الكوميــدي "كاريكاتيــر" للكاتــب 
الراحل معاذ يوســف الذي تناول في 
إحــدى حلقاتــه التي كانــت تعرض 
باألســود واألبيض.. موضوعاً عن أحد 
األزواج الــذي اصطحــب زوجته الى 

الزوجة  محل لبيــع األحذية.. لكــن 
اســتغرقت وقتاً طويالً الختيار وشراء 
لســاعات  حذاء جديــد حيث ظلت 
طويلة وهي جترب هــذا احلذاء وتخلع 
ذاك ولكنهــا لم تصل الــى قناعة أو 
الــى غايتها أو هدفها فــي االختيار، 
فتارة كانت تعتــرض على لون احلذاء 
وأخرى على شكله وثالثة على نوعية 
اجللد ورابعة على طول وقصر الكعب 
وخامسة على املوديل.. مرّة تتذرع بأن 
فردة احلذاء ضيقة ومــرّة أخرى تقول 
إنهــا واســعة.. وهكــذا ظلت جترب 
في  املعروضة  ســواء  األحذية  جميع 
واجهة احملــل أو املوجودة على الرفوف 
أو حتى فــي اخملزن، فقد كانت في كل 
ً وبعد أن جتربه  مرة تختار حذاءً جديدا
فإنــه ال يروق لها وتطلــب من البائع 
العملية  تكررت  وهكذا  اســتبداله.. 
عشــرات املرات وفي كل مــرة كانت 
البائع  وتطالــب   ً حــذاءً جديدا جترب 
باســتبداله بحذاء آخر.. وهكذا ظلت 
تؤشر على هذا احلذاء في هذه الزاوية 
أو ذلك احلذاء املعروض في أعلى الرف، 
وتطالب البائــع بإنزاله.. وهكذا ظلت 
على هذا املنوال الى أن قامت بتجريب 
ً تلو اآلخر،  جميــع أحذية احملل واحــدا
بعد أن قلبت احملل رأســاً على عقب.. 
باألحذية  وازدحم  فوضى  الى  وحولته 
والعلب الفارغــة املتناثرة هنا وهناك 
وهكذا... ولم يتبــقَ حذاء في احملل إال 

وجربته.. أما الزوج الذي اختار الوقوف 
فــي إحدى زوايا احملل.. فــكان محرجاً 
وغاضباً من تصرفات زوجته.. وهذا ما 
ائر  جعله يستهلك علبتني من السكَ
خالل الفترة التي كانت زوجته تنتعل 
هذا احلذاء وجترب آخــر، وبعد مخاض 
عســير صاحت الزوجــة على زوجها 
ً وجدت ما أبحث  قائلة: "ها.. وأخيــرا
عنه يا زوجــي العزيز.. إنه احلذاء الذي 

أريده ! 
دخان  ونفث  الزوج...  أسارير  انشرحت 
ارته.. وتنفس الصعــداء بعد  ســيكَ
طول انتظار، لكن سرعان ما عاد الى 
ب حاجبيه.. بعد  طبيعته األولى وقطّ
أن تأمل احلذاء الــذي اختارته زوجته 
ً.. وقال لها باستهزاء: يا زوجتي  جيدا
الذكيــة.. أليس هذا هــو حذائك.. 

الذي كنت تنتعلينــه عندما خرجنا 
من البيت؟ .. نظرت الى احلذاء وقالت: 
نعم صحيح إنــه حذائي الذي أحبه.. 
كيف حصــل هــذا دون أن أنتبه الى 
ذلك.. يبدو أنــه ال يريد أن يفارقني وال 

أنا أيضا !
وبعد أن حدثت زميلي بهذه القصة.. أو 
موضوع احللقة من الدراما الكوميدية 
"كاريكاتيــر" .. قال لي مازحاً: يبدو أن 
صاحب احملل.. انتحر بعد هذه الواقعة، 
أما الــزوج فقد أصيــب باجلنون وما 
زال يكتب مذكراته في مستشــفى 
وانتهى  والعصبية  العقلية  األمراض 

أخيرا من تأليف كتاب بعنوان "اختار 
وال حتتــار"..! أمــا الزوجــة فما زالت 
ألنها كما  القــدمي..  بحذائها  حتتفظ 
تقــول.. لم جتــد أفضل منــه، وأنها 
ترتبط معه بذكريات تعيسة ومؤملة، 
وتخشــى من كالم النــاس في حال 
اســتبداله.. وقد تُتهــم بعدم الوفاء 

للمبادئ التي تربّت عليها !

•ضوء
هناك من يتردّد في االختيار.. وهناك 

من يصرّ على نفس اخليار !

حصاد الريح ! 

طول انتظار، لكن سرعان ما عاد الى 
ب حاجبيه.. بعد  طبيعته األولى وقطّ
طول انتظار، لكن سرعان ما عاد الى 
ب حاجبيه.. بعد  طبيعته األولى وقطّ
طول انتظار، لكن سرعان ما عاد الى 

أن تأمل احلذاء الــذي اختارته زوجته 

الذي كنت تنتعلينــه عندما خرجنا 
من البيت؟ .. نظرت الى احلذاء وقالت: 
نعم صحيح إنــه حذائي الذي أحبه.. 
كيف حصــل هــذا دون أن أنتبه الى 
نعم صحيح إنــه حذائي الذي أحبه.. 
كيف حصــل هــذا دون أن أنتبه الى 
نعم صحيح إنــه حذائي الذي أحبه.. 

ذلك.. يبدو أنــه ال يريد أن يفارقني وال 

وبعد أن حدثت زميلي بهذه القصة.. أو 
موضوع احللقة من الدراما الكوميدية 
"كاريكاتيــر" .. قال لي مازحاً: يبدو أن 
موضوع احللقة من الدراما الكوميدية 
"كاريكاتيــر" .. قال لي مازحاً: يبدو أن 
موضوع احللقة من الدراما الكوميدية 

صاحب احملل.. انتحر بعد هذه الواقعة، 
"كاريكاتيــر" .. قال لي مازحاً: يبدو أن 
صاحب احملل.. انتحر بعد هذه الواقعة، 
"كاريكاتيــر" .. قال لي مازحاً: يبدو أن 

أما الــزوج فقد أصيــب باجلنون وما 
زال يكتب مذكراته في مستشــفى 
وانتهى  والعصبية  العقلية  األمراض 
زال يكتب مذكراته في مستشــفى 
وانتهى  والعصبية  العقلية  األمراض 
زال يكتب مذكراته في مستشــفى 

عاصم جهاد

رئيس التحرير 
اسمــاعيــل زايــر

صحيفة يومية سياسية مستقلة
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العاملية  النجمــة  تبرعت 
ســاندرا بوليك مببلغ 100 
ألــف دوالر لضحايا حرائق 
مدينة نيويورك األميركية، 
إحــدى  أعلنــت  حيــث 
والتي  اجملتمعية  املنظمات 
"اجلمعية  اســم  حتمــل 
صفحتها  عبر  اإلنسانية" 
الرســمية علــى موقــع 
"فيس بوك" وعلقت قائلة: 
ســاندرا  بتبرع  ســعدنا 
بوليك وعائلتها مببلغ 100 
ألف دوالر لصالح خســائر 

مدينة كاليفورنيا".
"نحــن  واســتكملت: 
نسعى لتقدمي خدماتنا ملن 
ومحاولتنا  لها،  يحتاجون 

إلنقــاذ أكبر كم ممكن من 
احليوانــات البريــة. ولقد 
ودعمت  بوليك  تواصلــت 
عددًا من اجلمعيات اخليرية 
األخرى، وأرادت أن تســهم 
مــن  احليوانــات  بإنقــاذ 
املدينة،  اخلطر احلاصل في 
ونتمنــى أن يكون اجلميع 

بخير".

عال  الفنانــة  كشــفت 
من  انتهت  أنهــا  رامــي 
مشاهدها  جميع  تصوير 
خــالل الســياق الدرامي 
ملسلسل "السر" مشيرة 
عرضه  تنتظر  أنهــا  إلى 
عبــر شاشــات القنوات 
املدة  خــالل  الفضائيــة 
الســباق  خارج  املقبلــة 

الرمضاني املقبل.
حديث  فــي  عال  وأعلنت 
خــاص إلى أحــد املواقع 
اإلخبارية، أنها حتمســت 
جــدا للمشــاركة فــي 
مسلســل "السر" برغم 
كونهــا ألول مــرة طيلة 
تشارك  الفني  شــوطها 
ينتمي  درامــي  عمل  في 
للدراما الطويلة التي تزيد 

على 60 حلقة.
وأشــارت إلى أن أكثر من 
في  للمشــاركة  جذبها 
العمل الســيناريو املميز 
الذي كتبة حسام موسى، 
شخصية  جتســد  حيث 
يتم  نفســية  مريضــة 
مصحة  داخل  معاجلتها 
النفسية  لعالج األمراض 
عن  خطير  ســر  وتخفي 

كل املوجودين حولها.

أعــرب الفنــان محمد 
رمضــان عن ســعادته 
طــالب  مــع  بلقائــه 
في  البريطانية  اجلامعة 
األسبوع  خالل  القاهرة 
أنه  مشــيرًا  املاضــي. 
كل  بشأن  معهم  حتاور 
طرحت  التي  األســئلة 
عليــه منهــا أســئلة 
بوصفــه  متعلقــة 

مغرورا.
رمضان  محمــد  وأكــد 
باإلجابــة  ســعد  أنــه 
الطالب.  على تســاؤالت 
موضحــا أن اجلمهور هو 

من يدفــع الفنان لتقدمي 
أفضل ما عنده.

كما أشار إلى أنه استفاد 
من هذا اللقاء ملعرفة ما 
وتقدمي  الشباب  به  يفكر 
مبجموعة  مشــكالتهم 

من األعمال.

ساندرا بوليك

محمد رمضان

عال رامي

أخبــارهــــــــــم

 بغداد ـ كوكب السياب:
 اســتذكر فنانــون ومثقفــون املنجز 
اإلبداعي للفنــان الكبير الراحل رياض 
أحمــد، في جلســة ضيّفهــا منتدى 
(بيس بغداد) الثقافي بشارع ابي نواس 

في بغداد.
بشرى  التشــكيلية  الفنانة  وانتقدت 
اجللســة،  مت  قدّ التــي  سميســم، 
غياب املؤسســات املعنية برعاية الفن 
وإحيائه، مشيرةً إلى أنها تتعجب عدم 
استذكارها للفنان الراحل رياض أحمد 
على مدى أكثر من 20 عاماً على رحيله.

ورحل ريــاض أحمد، وهو عبــد الرضا 
مزهــر، في العام 1997 عــن عمر ناهز 
الـــ 46 عاماً، وهــو فــي أوج عطائه 
فت  الفنــي واالبداعــي، بعــد أن توقّ
نبضــات قلبه املشــبع بالهموم، على 
حدّ وصف سميســم، التي قالت: "لن 
تكــون جلســة اســتذكارية للراحل 
رياض احمد فحسب، إمنا كرنفال كبير 
يضم عشرات من الشخصيات الفنية 
واالبداعية من شتى امليادين من الذين 
في  وأســهموا  الكرنفال  هذا  حضروا 

إحيائه". 
م أحمــد، جنل الراحل،  وفي كلمته، قدّ
شــكره وامتنانــه للقائمــني علــى 
األمسية، متحدثاً بإيجاز عن شخصية 
والده الراحل وبعض من ذكرياته معه، 
قائالً: "كيــف ميكنني أن أصف والدي؟، 
فهو األنيق اجلميــل، واألب احلنون الذي 
علمنا احملبة، وهو الصوت الشجي الذي 

عشقه املستمعون املتذوقون".
 مضيفــاً: ال ميكننــي أن أصف والدي 
بكلمات معدودات، ســأكتفي بالقول 

إنه كان والدي وصديقي.
النعماني بأسف  وحتدث الشاعر رياض 
عــن رحيــل املبدعــني العراقيــني، أو 
محاربتهم مــن ضيقي االفق، متطرقاً 
لفرادة صوت رياض أحمد وأدائه جميع 

األطوار الغنائية بجودة واقتدار.
بدوره حتدث الشــاعر طاهر سلمان عن 

جتربته التــي جمعتــه بالراحل رياض 
ً من االعمال  أحمد، فقــد كتب له عددا
الغنائيــة، بينها (مرة ومــرة)، و(مجرد 
كالم)، و(عرفــت روحي)، و(باهللا ســلم 
ســالم) . وقال سلمان: إن صوت الراحل 
رياض أحمــد ال ميكن أن يتكــرر، فهو 
متفرد وال يشــبه صوتاً آخــر، وهذا ما 
مييزه"، مستذكرا بعض الذكريات التي 

جمعته به. 
ما لم يُذكــر من حياة رياض أحمد جاد 
به املوسيقار جعفر اخلفاف الذي حتدث 
عن حكايات وأســرار تلحينه لعدد من 

أغنيات الراحل. 

وكان اخلفاف قد شكل ثنائياً استثنائياً 
مــع أحمد من خــالل االغنيــات التي 
وقد  الشــاعر طاهر ســلمان،  كتبها 
احلقيقي  احلضور  االغاني  هذه  شكلت 
لصوت رياض أحمد وقدمته بنحو مميز 

للجمهور. 
الشــاعر كرمي راضي العماري حتدث عن 
واقعة رحيل أحمد، وظروف تشــييعه، 
وتلقيه وعائلته خلبر وفاته احلزين، قائالً: 
كان يوماً معتماً. لم أستطع استيعاب 
اخلبر حينما اتصل بي جنله أحمد. لقد 
فجعنا حينها برحيله، لكنه ســيبقى 

حيا في قلوبنا وضمائرنا.

وتطرق شــقيق الراحل، عامــر مزهر، 
لبعض األغنيات التــي كان يفترض أن 
تكون لصــوت رياض احمــد، غير إنها 
ولظــروف معينة ذهبت إلــى أصوات 
غنائيــة أخرى.  وأشــار مزهــر إلى أن 
شــقيقه متيز بغناء األطــوار الريفية 
بطريقة مدنيــة، وهذا األمر جعل منه 
ً ومطلوباً من قبل اجلمهور. فنانا مقتدرا
شهادات  االســتذكار  جلسة  شهدت 
ومداخالت مــن قبل عدد مــن النقاد 
واخملتصني، وكذلك من اجلمهور. قُدمت 
خاللها معلومات غير معلنة من سيرة 

الفنان الراحل.

أحالم يوسف
عند زيارتك الى هولندا، بلد الزهور، البد 
لك ان متر على مدينة زانس سخانس، 
او مدينة الطواحني. ومن بني أكثر من 
1000 طاحونة هواء كانت تنتشر في 
املاضي على ضفاف النهر، بقيت ست 
طواحني تعمــل في زانس خانس وهي 
مطحنة اخلــردل، واثنتني من طواحني 
املناشــير، واثنتني من طواحني الزيت، 
في  األخير  اليــدوي  املصبغ  وطاحونة 

العالم.

جتــد في املدينــة عدة معالــم منها 
معمــل ميكن للزائر ان يتابع به مراحل 
صنع حــذاء الفالح الــذي يصنع من 
وهو  القدميــة،  وبالطريقة  اخلشــب، 
احد اهم معالــم هولندا، إضافة الى 
متحف لعــرض اهم ما تشــتهر به 

هولندا ومدينة الطواحني حتديدا.
اليونسكو  قائمة  خانس  زانس  دخلت 
ثمان ســنوات،  قبل  العاملي  للتــراث 
القرية،  القرار سكان  وبقدر ما اسعد 
لكن كثرة السياح باتت مصدر ازعاج، 

ينتهكون  ان عــدد منهــم  بســبب 
"خصوصية املكان".

وقال تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" 
البريطانية، إنه ما أن يصل الســياح 
إلى القرية، املعروفة بطواحني الهواء، 
حتــى يتســلمون بطاقــات مكتوب 
عليهــا" 600 ألف زائــر. و60 مقيما 
هنــا". في محاولة منهــم لدفعهم 
على اســتيعاب ان القرية ســياحية 
لكن هناك مــن يقطنها ويبحث عن 

الراحة في بيته.

ومن األســباب التي تزيــد من غضب 
السكان، خطة الســلطات إلى زيادة 
عدد الســياح إلــى نحــو 850 ألفا، 
مــع اعتزامها بناء متحــف ثالث في 
مبرور  يســمح  رصيف  وبنــاء  القرية، 
املعروفة  السياحية  السفن  من  مزيد 

بـ"الكروز".
السياحية،  الشــؤون  في  اخلبير  وقال 
بيتر كالبايك، إن األهالي ال يريدون قتل 
صناعة السياحة، ولكن يجب أن تكون 

هناك حدود لعدد السياح.

مدينة الطواحين.. جذب للسياح وازعاج ألصحابها

"بيس بغداد" يستذكر الفنان الراحل رياض أحمد
21  عامًا على رحيل صاحب "مرة ومرة"

 استذكر فنانون ومثقفون املنجز اإلبداعي للفنان الراحل رياض أحمد

جمال جصاني

أعادت حادثة اختطاف األمني العام ملؤسسة (مؤمنون بال 
حدود) الدكتور يونس قنديــل، وما تعرّض له من تعذيب 
وكســر ألصابعه وحرق للســانه وما تركته مشارطهم 
احلادة من عبــارات على ظهره مثل "اإلســالم هو احلل" 
ً؛  ان مؤخرا و"إســالم بال حدود" في العاصمة األردنية عمّ
الى ضرورة االلتفات ملا يحصل في هذا البلد من تطورات 
ال حتمد عقباها ال على األردن وحسب بل املنطقة والعالم 
كله، ملا يشــكله األردن من حلقة وصل بني فلســطني 
والعاملني العربي واإلســالمي. كما ان ذلك االعتداء اآلثم 
واجلبان على شــخصية علميــة مســاملة، والذي جاء 
مباشــرة بعد حملة حتريض منظمة مــن قبل اجلماعة 
التــي اندلقت من رحمها كل جماعــات القتل واإلرهاب 
والتكفير (اإلخوان املســلمون) وبالتوافق مع السلطات 
الرسمية (وزارة الداخلية) والتي استجابت لتلك احلملة 
الظاملــة مبنع مؤمتر كانت مؤسســة (مؤمنون بال حدود) 
تزمع عقده فــي العاصمة االردنية عمــان حتت عنوان " 
والسرديات اإلسالمية  انسدادات اجملتمعات اإلســالمية 
اجلديــدة"؛ يذكرنا أيضاً بحادثة مماثلــة وقعت في العام 
2016 أمام قصــر العدل االردني، عندما مت اغتيال الكاتب 
والصحفــي ناهض حتــر، إذ برز فيها ذلــك التواطؤ بني 
املتدنية  بالغرائز  املتحكمة  وتلك  الرســمية  الوصايتني 
للحشــود، حتت الذريعة األزلية في الدفاع عن الرسالة 
اخلالدة وسلطة اخمللوقات والسالالت املقدسة. مثل هذا 
التواطؤ بني هذين املعسكرين ليس جديدا، كما أنه ليس 
امتيازا للنظام السياسي الســائد في اململكة األردنية 
الهاشــمية، وقد ســبقتهم (أم الدنيا) مصر الى ذلك 
ولفترة طويلة، وقد اختزلت عبارة محمد حسنني هيكل 
عشــية حادثة املنصــة عندما مت فيها اغتيــال الرئيس 
املصري الســادات بيد خالــد اإلســالمبولي وجماعته 
عاقبة مثــل ذلك التواطــؤ عندما قال: (مــات الرئيس 
املؤمــن بالرصاص األشــد إمياناً) فاضحــاً بذلك املنحى 
الذي تقمصه الســادات في االســتثمار بحانوت الدين 
ر  والتقوى عبر اتخاذه للقب "الرئيس املؤمن" كي يســخّ
اجلماعات واملؤسســات اإلســالموية لبســط وترسيخ 
ً بذلك الطريق لتلك النهاية التراجيدية.  ســلطته، ممهدا
ان حادثة االعتداء على الدكتور يونس قنديل وما سبقها 
ورافقها من حمالت حتريضية وتواطؤ من قبل السلطات 
الرســمية في االردن، تؤكد صحة التقارير التي أشــارت 
الى خطــورة الوضع في ذلك البلــد، ونوع االصطفافات 
واملناخات الســائدة فيه، وهي لم جتافي احلقيقة عندما 
وضعتــه على رأس البلــدان التي متتلك فيــه اجلماعات 
ً وســطوة وطيفا واسعا من  اإلرهابية والتكفيرية نفوذا
اخلاليا املســتيقظة والنائمة والبني بــني، بعد الهزائم 
العسكرية الساحقة التي حلقت برأس رمحها عصابات 
(داعش) في العراق والشام. لقد برهنت االحداث الكارثية 
التي تعرضت لها املنطقة منذ نهاية الســبعينيات الى 
يومنا هــذا؛ على نوع وحجــم األدوار التخريبية واملدمرة 
التــي مارســتها قوى الوصاية بأشــكالها الرســمية 
والشــعبية، وعلى حرصها الشــديد في بقاء قطاعات 
واســعة من اجملتمع فيما هي عليه مــن جهل وتخلف 
وبؤس وانحطاط، كي تبقى عاجزة عن فهم ال ما يحيط 
بها من مخاطر وحتديات وحسب بل في العجز عن فهم 
دينها بعيدا عن الكبسوالت اآليديولوجية البائسة التي 
قذفتها لهم جماعات االسالم السياسي مثل (االسالم 
هو احلل) على ســبيل املثال ال احلصر. لذلك لم يطيقوا 
كل مــن جترأ على اخلــروج من اصطبالتهــم العقائدية 
البائسة كالدكتور قنديل والذي يقول: (ان ضمان انفتاح 
اجلميع علــى املعرفة والتفكيــر والتعبير، كفيل بوضع 
املؤطــر التداولي األكثر أهمية واألكثــر ضماناً للحريات 
والتعدد، في ســياقه اجملتمعي املفتوح، وليس الســياق 
اجلماعاتي املؤدلج. وان نقد املســلمني لذواتهم وملفرزات 
التعاطي اآليديولوجي مع دينهم واجب حضاري) وهذا ما 
ال يتفق مع ما تتمترس به سرديات (أوصياء بال حدود) من 

ممارسات وانسدادات وسلوك.

ومضــة

أوصياء بال حدود

الصباح الجديد - وكاالت:
أعلنت شــبكة "إتش بي أو"، تاريخ عرض 
من مسلسلها  واألخير  الثامن  املوســم 
الشهير "صراع العروش" (جيم أوف ثرونز).

وذكرت الشــبكة أن عرض املوسم األخير 
سيبدأ في أبريل نيسان املقبل، من دون أن 
تكشف عن يوم محدد لعرض املسلسل، 
علــى وفق ما ذكــرت "رويتــرز". وتضمن 
السابقة،  املواســم  من  لقطات  املقطع 
لتلخيــص املعــارك التــي حدثــت قبل 
املواجهة املقبلة للســيطرة على مملكة 

"ويســتروس" اخليالية. ويعد املسلســل 
الذي نال عدة جوائز إميي، األكثر مشاهدة 
من بــني اإلنتاجات اخلاصة بالشــبكة، إذ 
يتابعــه أكثر من 30 مليون مشــاهد في 
الواليــات املتحدة، ولــه ماليني املعجبني 
في جميــع أنحاء العالــم. وتعمل "إتش 
بي أو" على تطوير مسلســالت عدة تدور 
أحداثها في العالم نفســه، وقالت إنها 
إنتاج حلقة جتريبية  بالفعل على  وافقت 
ملسلســل تدور أحداثه قبل آالف السنني 

من أحداث "صراع العروش".

عرض الموسم األخير من "صراع العروش"
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